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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Ulrika Liljeberg (C), via länk 
Viktor Zakrisson (S), via länk 
Sebastian Larsson (M), via länk 
Per-Erik Ingels (C) 
Mikael Kyller (KD), via länk 
Ingrid Rönnblad (S), via länk 
Inga Westlund (V), via länk 
Karin Byström (C) 
Jimmy Karlsson (BP), via länk 
Sara Shahryari (M), via länk 
Aarno Magnusson (C), via länk 
Lars Halvarson (S), via länk 
Karin Mikkonen (C), via länk 
Roger Åström (M), via länk 
Ros-Marie Svanborg (S), via länk 
Kia Rolands (KD), via länk 
Kenneth Dahlström (C), via länk 
Yvonne Ineteg (V), via länk 
Inger Matsson (SD), via länk 
Hans-Olof Bogren (C), via länk 
Mats Stenmark (M) 
Per Florén (L), via länk 
Elisabet Ingels (C), via länk 
Birgitta Jansson (S) 
Per Wiman (KD), via länk 
Ewa Fogelström (C), via länk 
Per Spik (M), via länk 
Markus Kummu (V), via länk 
Anna-Lena Blomkvist (SD), via länk 
Roger Arvidsson (C), via länk 
Kerstin Marits (M), via länk 
Mats Pettersson (C), via länk 
Gunnar Fälldin (BP), via länk 
Eva Kempff (C), via länk 
Margareta Jobs (KD), via länk 
Kent Dahlquist (S), via länk 
PG Gregard (M), via länk 
Mats Erkers (C), via länk 
Kajsa Fredholm (V), via länk 
Siv Mattes Gärtner (S), via länk 
Ulrika Granberg (M), via länk 
Mats Fogelström (C), via länk 

 

Tjänstgörande ersättare Andreas Ruuth (SD), via länk, för Håkan Blomkvist (SD) 
Erik Varghans (S), via länk, för Jan-Olof Karlsson (S) 
Liv Lunde-Andersson (S) för Axel Agnas (S) 
Mats Oscarsson (S), via länk, för Karin Nyström (S) 
Mats Backlund (C), via länk, för Marie Johansson Grop (C) 
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Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Tomas Bergsten (C), via länk 

Tjänstemän Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, via länk 
Administrativ chef Andriette Ivarsson 
Socialchef Ulrika Gärdsback, § 19, via länk 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, § 20, via länk 

Övriga 
 
 
 
 

Samordnare revisionen Kerstin Furöstam (S), § 21 
VD Leksandsbostäder AB, Anders Eklund, § 24, via länk 
VD Leksand Vatten AB, Anna Almlöf, § 25, via länk 
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Ärendelista 
 

 § 18 Fastställande av dagordningen 
 § 18 Coronaviruset och Leksands kommun 
 § 20 Föredragning av årsredovisning 2020 - Leksands kommun 
 § 21 Revisionsberättelse för 2020 Leksands kommun 
 § 22 Beslut om årsredovisning 2020 - Leksands kommun 
 § 23 Ansvarsprövning 2020 - Kommunstyrelsen, nämnder och andra 

förtroendeuppdrag 
 § 24 Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 
 § 25 Årsredovisning 2020 - Leksand Vatten AB 
 § 26 Årsredovisning och årsbokslut 2020 - Brandkåren Norra Dalarna 

(BRAND) 
 § 27 Utökat aktieinnehav i  Dala Energi AB 
 § 28 Bostadsförsörjningsplan 2021-2023 
 § 29 Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser med anledning av påtaglig risk för trängsel 
 § 30 Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 
 § 31 För kännedom - Granskning av internprissättning inom kommunen 
 § 32 Fyllnadsval av ledamot till arvodesberedningen 
 § 33 Avsägelser och fyllnadsval 
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§ 18  

Fastställande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att fastställa dagordningen. En avsägelse har 
inkommit till ärende nummer 15. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa dagordningen med tillägg av en avsägelse till ärende nummer 

15.
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§ 19 Dnr 2020/324 

Coronaviruset och Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningsledningen, genom 
socialchef Ulrika Gärdsback, om aktuella frågor samt status i 
verksamheterna med anledning av spridningen av coronaviruset och 
sjukdomen covid-19. Bland annat informeras om följande: 
Generellt 
Sverige har hög smittspridning jämfört med övriga länder. I Dalarna finns 
det en god vaccinationsvilja och många i Leksands kommun har vaccinerats. 
Just nu vaccineras personer som är 60 år och äldre, fas 3. 
Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemma ska, enligt beslut från 
kommundirektören, jobba hemma till och med den 31 augusti. 
I dialog med sin chef och i det fall verksamheten tillåter får medarbetarna 
vaccinera sig på arbetstid.    
Utbildningssektorn 
Det är snart studentfirande och gymnasiet planerar för ett coronasäkert 
firande. 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder sommarjobb till ungdomar som står långt 
bort från arbetsmarknaden. Nu har kommunen fått medel för att erbjuda fler 
ungdomar sommarjobb.  
Sektor samhällsutveckling 
I Leksandshallen är det viss aktivitet i gång i form av gymet där det går att 
boka tid och är anpassat med antal personer per yta samt noggrann städning 
av redskapen. Övrig verksamhet i Leksandshallen är stängd.  
Biblioteken och kulturhuset är fortsatt stängda. Biblioteken har dock boklån 
som fungerar bra. 
Tillsyn har gjorts av kommunens restauranger och det fungerar bra på de 
flesta ställen. På ett ställe var det för trångt och här har man dialog och 
uppföljning. 
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Sociala sektorn 
Sedan januari har vi ingen smitta på våra särskilda boenden eller bland 
brukarna. Smittspårning genomförs i det fall någon medarbetare har fått 
covid-19.    
Ca 250 medarbetare inom sektorn fått sin första spruta med vaccin från Astra 
Zeneca. Sommarvikarier är på väg in i verksamheterna och alla vikarier 
erbjuds vaccination.  
Utifrån nya riktlinjer har sektorn införskaffat ny skyddsutrustning, t.ex. en 
annan slags munskydd.  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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§ 20 Dnr 2021/84 

Föredragning av årsredovisning 2020 - Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Vid dagens sammanträde överlämnas årsredovisningen för Leksands 
kommun 2020 till fullmäktige. 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson informerar om Leksands kommuns 
verksamhet och resultat för 2020. 
Kenneth Dahlström (C) som är ledamot i de gemensamma nämnderna 
språktolknämnden och hjälpmedelsnämnden informerar om de nämndernas 
verksamhet och resultat för 2020. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 36 
Årsredovisning 2020 för Leksands kommun 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensam hjälpmedelsnämnd 
Bokslut 2020 för gemensam hjälpmedelsnämnd 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för gemensam språktolknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 21 Dnr 2021/421 

Revisionsberättelse för 2020 Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och kommunens företag under 2020. 
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. 
Kommunrevisionens sammankallande Kerstin Furöstam (S) presenterar 
revisionsberättelsen för 2020. 

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 2020 för Leksands kommun, inkommen 2021-04-29 
Bilaga till revisionsberättelse 2020 för Leksands kommun med revisorernas 
verksamhetsrapport för året, inkommen 2021-04-29 
Granskningsrapport av årsredovisning 2020 för Leksands kommun, 
inkommen 2021-04-29 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga revisionsberättelse 2020 för Leksands kommun till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Sammankallande revisionen, Kerstin Furöstam (S) 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 22 Dnr 2021/84 

Beslut om årsredovisning 2020 - Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2020 uppgick till 25,7 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 2,7 % av skatter och bidrag. Budgeten 
för året var -11,3 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen gentemot 
budget +37 miljoner kronor. Resultat före finansiella poster uppgick till 22,8 
miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat uppgick till 34,4 miljoner 
kronor där Leksandsbostäders resultat efter skatt landade på 14,3 miljoner 
kronor och Leksand Vatten AB på –5,9 miljoner kronor.  
Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 18 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2020 blev 20 
miljoner kronor lägre än budgeterat vilket kompenserades med högre 
generella statsbidrag vilka blev 37 miljoner kronor högre än budgeterat.    
Finansiella mål  
Två av de fem finansiella målen nås under 2020. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 11,7 % till 13,2 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed.  

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 2,5 % och skatter och bidrag 
med 3,5 %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall öka 
snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed.  

- Självfinansieringsgraden för året var 65 %. För målperioden 2019-
2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på 47 %. Målet om 
100 % självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick 
till 108,6 miljoner kronor jämfört med budget 207,2 miljoner kronor 
d.v.s. en avvikelse på 98,6 miljoner kronor. 

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet 
med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till  
0,8 %. Målet om 2 % överskott nås för 2020 men inte för 
planperioden. Målet är att resultatet under en femårsperiod i 
genomsnitt ska uppgå till 2 % av skatter och bidrag.  
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- Sektorerna har haft stora budgetavvikelser under 2020, alla sektorer 
utom sociala sektorn går med överskott. Den totala budgetavvikelsen 
för sektorerna uppgår till 18,4 miljoner kronor. Målet i sin helhet nås 
inte även om avvikelsen är positiv.  

Verksamhetsmål  
Målet att upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en 
av landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och 
unga samt målet om att verka för bättre arbets- och studiependling i regionen 
och för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når 
hög måluppfyllelse, för övriga åtta mål är måluppfyllelsen godkänd. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 36 
Årsredovisning 2020 för Leksands kommun 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensam hjälpmedelsnämnd 
Bokslut 2020 för gemensam hjälpmedelsnämnd 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för gemensam språktolknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2020 för Leksands kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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§ 23 Dnr 2021/501 

Ansvarsprövning 2020 - 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 2020. 
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 nämnd för vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och dess 
enskilda förtroendevalda 

 Gemensam hjälpmedelsnämnd och dess enskilda förtroendevalda 

 Gemensam nämnd för språktolkförmedling och dess enskilda 
förtroendevalda 

 Överförmyndaren och dennes ersättare 

 Fullmäktiges beredning och dess enskilda förtroendevalda 
Mot bakgrund av att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för samtliga 
uppräknade organ som fullmäktige har att behandla föreslår fullmäktiges 
presidium att fullmäktige i ansvarsprövningen 2020 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 2020 i 
ett samlat beslut. 
Ordföranden ställer därefter förslaget att bevilja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 mot att inte bevilja ansvarsfrihet och finner att 
fullmäktige beslutar att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 för uppräknade organ och enskilda förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Behandla ansvarsprövningen för 2020 för alla organ tillsammans i ett 

samlat beslut. 
2. Bevilja kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedning och dess 

enskilda förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

3. I ovanstående beslut enligt punkt 2 ingår den gemensamma 
språktolknämnden och den gemensamma hjälpmedelsnämnden och dess 
enskilda förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Gemensamma nämnder 
Överförmyndaren och dennes ersättare
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§ 24 Dnr 2021/372 

Årsredovisning 2020 - Leksandsbostäder AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksandsbostäder AB ett kommunägt allmännyttigt bostadsbolag som har till 
syfte att på affärsmässiga principer köpa, sälja, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter.  
Bolaget ska utifrån ett övergripande allmännyttigt syfte:  

 Tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder av god kvalitet.  

 Bidra till tillväxt genom att vara en ledande aktör som bygger och 
förvaltar prisvärda hyresbostäder.  

 Bidra till ett gott samhälle genom att ge hyresgästerna ett bra boende 
oavsett område.  

Kommunen har genom ägardirektiv överlämnat förvaltning samt ny-, till- 
och ombyggnadsverksamhet av kommunens fastigheter samt drift- och 
skötsel av gatu-och parkverksamhet till bolaget. 
För 2020 uppvisar Leksandsbostäder AB ett positivt resultat på 18 071 000 
kronor efter finansiella poster. 
De externa räntekostnaderna har minskat med 108 000 kronor och uppgick 
under året till 4 325 000 kronor. I de externa räntekostnaderna ingår 
borgensavgift till kommunen med 1 459 000 kronor. 
Under året har bolagets låneskuld minskat med 750 000 kronor. Inga nya lån 
har upptagits. Under året har 49 900 000 kronor av företagets lån omsatts 
och amortering har skett med 750 000 kronor. Den totala skulden uppgick 
vid bokslutstillfället till 364 360 000 kronor. Genomsnittlig låneränta för 
2020 uppgår till 1,19 (1,24) %, inklusive borgensavgift till kommunen på  
0,4 %. 
Soliditeten uppgår till 24,8 (22,6) % och direktavkastningen på bokfört värde 
är 8,6 (8,7) %. 
Leksandsbostäder AB har 1 019 lägenheter i Leksand, Insjön Djura och 
Siljansnäs. Efterfrågan är fortsatt hög och antalet registrerade i bostadskön 
uppgick vid årsskiftet till 2 864 personer. Under året erbjöds 184 lägenheter 
till nya hyresgäster. Uthyrningsgraden för året var 99,4 %. 

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Vid dagens sammanträde informerar VD Anders Eklund om 
Leksandsbostäder AB:s verksamhet under 2020. 

Beslutsunderlag 
Utdrag från kommunstyrelsens beslut 2021-04-12 § 37 
Årsredovisning 2020 för Leksandsbostäder AB 
Revisionsberättelse 2020 för Leksandsbostäder AB 
Granskningsrapport 2020 för Leksandsbostäder AB 
Bilaga till revisorernas granskningsrapport 2020 – Granskning av 
upphandling och inköp 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2020 för 

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

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer. 

Beslutet skickas till 
Leksandsbostäder AB 
Kommunens ombud vid årsstämman
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§ 25 Dnr 2021/327 

Årsredovisning 2020 - Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 

Leksand Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag.  

För 2020 är resultatet i Leksand Vatten totalt 2,6 miljoner kronor lägre än 
budget. Den största delen av kostnaderna kan hänföras till ökade kostnader 
för hantering av avfall varav 0,9 miljoner kronor kan relateras till 
Coronapandemin som inneburit lägre metallpriser, färre budade hämtningar 
och högre kostnader för behandling av grovavfall. 
 
Investeringar har gjorts för 40,7 miljoner kronor, 53% av budgeten för 2020. 
En stor del av ny- och reinvesteringsbudgeten har använts för 
överföringsledning Tällberg-Övermo.  
Löpande reinvesteringar av nät och verk har gjorts för 9,1 miljoner kronor 
vilket motsvarar 100% av budgeten för 2020.  
Inför 2021 beslutades att höja brukningsavgifterna med 5 % och 
anläggningsavgifterna med 10 %. VA taxan fortsätter att sjunka i relation till 
andra kommuner och har 2020 gått från placering 226 till 225. Även 
avfallstaxan har för Leksands kommun utvecklats i positiv riktning med 
sjunkande taxa jämfört med andra kommuner, från plats 219 till 163. Positiv 
taxeutveckling är ett av de mål som återfinns i Dala Vatten och Avfall AB:s 
verksamhetsplan tillsammans med mål för miljö och leveranssäkerhet, 
kommunikation, medarbetare och ledarskap. 
Vid dagens sammanträde informerar VD Anna Almlöf om Dala Vatten och 
Avfall AB:s verksamhet 2020.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 38 
Årsredovisning 2020 för Leksand Vatten AB 
Granskningsrapport och revisionsberättelse för Leksand Vatten AB 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning och bokslut 2020 för 

Leksand Vatten AB. 

Beslutet skickas till 
Leksand Vatten AB 
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§ 26 Dnr 2021/338 

Årsredovisning och årsbokslut 2020 - Brandkåren 
Norra Dalarna (BRAND) 

Beskrivning av ärendet 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) är ett gemensamt kommunalförbund 
för Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro kommuner. 
Tillsynsarbetet under 2020 stoppades till stora delar och 
övningsverksamheten inriktades mot digitala lösningar med anledning av 
den rådande coronapandemin. 
Medlemskommunerna har lämnat en underskottstäckning med 2,6 miljoner 
kronor under 2020 för att reglera ökade utbildningskostnader där budget 
saknats. 
En revisionsberättelse har lämnats där revisorerna tillstyrker att respektive 
kommuns fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning samt tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna 2020. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 § 39 
Årsredovisning 2020 för Brandkåren Norra Dalarna 
Granskning av årsredovisning daterad 2021-04-29 innehållanande 
revisionsberättelse 2020, revisorernas redogörelse 2020 och de sakkunnigas 
rapport ”Granskning av årsredovisning 2020” 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2020 för Brandkåren Norra Dalarna 

(BRAND). 
2. Bevilja direktionen i Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2020 

Beslutet skickas till 
Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
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§ 27 Dnr 2021/366 

Utökat aktieinnehav i  Dala Energi AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun är delägare i bolaget Dala Energi AB. Bolaget har i 
dagsläget fyra offentliga ägare genom Leksands, Rättviks, Gagnefs och 
Malung-Sälens kommuner (den sistnämnda genom Malungs Elverk AB) och 
ca 4300 privata ägare, varav de flesta är lokala. Bolagets ägarstruktur har 
förändrats genom åren, vilket gjort att bolaget under viss tid definierades 
som ett offentligt bolag. Sedan en tid tillbaka är dock bolaget åter privat pga 
riktade nyemissioner vid köp av andra bolag. Utifrån ägarbilden finns det ett 
intresse av att bibehålla balansen mellan ett starkt offentligt ägande och ett 
stort spritt privat ägande förankrat i bygden. 
Malungs Elverk AB, med Malung-Sälens kommun som huvudägare, äger 
som sagts ovan en relativt stor aktiepost i bolaget Dala Energi AB. Under 
hösten 2020 aviserades att de hade för avsikt att sälja aktieposten. En sådan 
stor aktiepost skulle kunna påverka ägarbilden igen om den köptes av en 
offentlig ägare. Därför har övriga ägarkommuner för avsikt att köpa var sin 
lika stor andel av dessa aktier av Malungs Elverk AB, medan resterande 
aktier köps av en grupp privata ägare. Med den tänkta fördelningen bibehålls 
den önskade ägarbilden. Avsikten har formulerats i ett villkorat avtal som 
bifogas som beslutsunderlag. För att avtalet ska gälla måste bl a 
kommunfullmäktige i Leksands kommun godkänna avtalet. 
Det aktieköp som avses för Leksands kommuns del är 290 000 aktier till ett 
pris av 26 kr/aktie. Priset är marknadsmässigt. Senaste betalda kurs för 
aktien på den marknadsplats där handel sker var 31 kr/aktie.  

Beslutsunderlag 
Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 40 
Försäljningsavtal daterat 2021-03-31 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna föreliggande avtal. 
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Beslutet skickas till 
VD Rättviks kommunhus AB Björn Evbjer 
 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

 
  

Kommunfullmäktige   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 28 Dnr 2019/1388 

Bostadsförsörjningsplan 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och 
insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen 
är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt 
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny 
bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Kommunen upprättade år 2016 den första bostadsförsörjningsplanen, som 
sträckte sig mellan åren 2016 och 2020. Den har utvärderats fram till år 
2019, för att se hur väl de mål och insatser som sattes upp har uppfyllts och 
hur befolkningen och bostadsbeståndet har utvecklats under den aktuella 
perioden. Därtill har förslag till en ny bostadsförsörjningsplan, som sträcker 
sig mellan åren 2021 och 2023, tagits fram. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2020 var befolkningen i 
kommunen ca 15 800 personer. En förutsättning för att nå målet är tillgången 
på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av 
hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt 
redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka 
områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de 
områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen 
från 2014.  
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Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap som möjliggör en 
befolkningsökning med ca 3000 personer.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08 § 27 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2021-01-21, § 15 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-22 
Förslag till bostadsförsörjningsplan 2021-2023 
Uppföljning av bostadsförsörjningsplan 2016-2020 

Yrkanden 
Markus Kummu (V) och Kajsa Fredholm (V): På sidan 12 i förslaget till 
bostadsförsörjningsplan 2021-2023 under 3.1 punkt 3 sätta punkt efter årtalet 
2025 och stryka resterande del av meningen. På sidan 13 i förslaget till 
bostadsförsörjningsplan 2021-2023 under 3.3 punkt 3 lägga till följande: 
”Att kulturmiljöprogrammet ska vara en del av de verktyg som används för 
bedömningar rörande byggnationer.”. 
Viktor Zakrisson (S), Ulrika Liljeberg (C), Mikael Kyller (KD) och 
Sebastian Larsson (M): Bifall till förslaget om bostadsförsörjningsplan 2021-
2023. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar först om fullmäktige ska anta bostadsförsörjningsplanen 
2021-2023 eller inte. Därefter tas ändringsyrkandena upp ett och ett. 
Ordföranden ställer proposition om fullmäktige ska anta bostadsförsörjnings-
plan 2021-2023 eller inte och finner att fullmäktige antar bostadsför-
sörjningsplan 2021-2023. 
Ordföranden ställer proposition om yrkandet om att stryka resterande del av 
meningen på sidan 12 under 3.1 punkt 3 efter årtalet 2025 ska bifallas eller 
avslås och finner att fullmäktige avslår yrkandet. 
Ordföranden ställer proposition om yrkandet att lägga till ”Att 
kulturmiljöprogrammet ska vara en del av de verktyg som används för 
bedömningar förande byggnationer.” på sidan 12 under 33 punkt 3 ska 
bifallas eller avslås och finner att fullmäktige avslår yrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta föreslagen bostadsförsörjningsplan för åren 2021-2023. 
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Deltar inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) och Gunnar Fälldin (BP) deltar inte i ovanstående 
beslut. 

Reservation 
Inga Westlund (V), Yvonne Ineteg (V), Markus Kummu (V) och Kajsa 
Fredholm (V) reserverar sig skriftligt till förmån för Markus Kummus (V) 
och Kajsa Fedholms (V) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/chef strategisk planering Anna Ograhn
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Skriftlig reservation från Vänsterpartiet gällande § 28, Bostadsförsörjningsplan 2021-2023 

Reservation 

Vid kommunfullmäktigemötet 10/5 2021 hade Vänsterpartiet två ändringsyrkanden i ärende 
10: Bostadsförsörjningsplan 2021-2023.  
Dessa avslogs av fullmäktige, därav denna reservation. 

1. Ändringsyrkande från Vänsterpartiet 

Stryk i formulering 3.1 punkt 3 (sid.12.): 

"Leksandsbostäder ska bygga cirka 20-30 lägenheter per år fram till 2025 under förutsättning 
att marknadsanalyser visar att det finns en affärsmässighet i detta" 

 Vänsterpartiet vill stryka: 

"under förutsättning att marknadsanalyser visar att det finns en affärsmässighet 

i detta" 

Den huvudsakliga anledningen till att vi reserverar oss från att behålla denna formulering, är 
att vi anser den står i motsättning till Leksandsbostäders uppdrag, som det formuleras i 
bostadsförsörjningsplanen enl. 3.8 (kommunen skall verka för ett flexibelt och allsidigt 
bostadsbyggande) och skulle kunna användas till, att till exempel, förhindra bostadsbyggande 
av lägenheter som möter de behov som finns, med förevändningen att affärsmässighet i 
byggandet saknas. 

Kön till hyreslägenheter hos Leksandsbostäder (ca 2 800 pers) visar att behoven till dessa är 
stora.  Att skriva in förutsättningar om affärsmässighet i bostadsförsörjningsplanen, ser vi 
som en risk att det byggs för få hyresrätter av vårt kommunala bostadsbolag. 

 

2. Tilläggsyrkande vid 3.3 (sid. 13): 

"Att kulturmiljöprogrammet skall vara en del av de verktyg som används för 

bedömningar rörande byggnationer. “ 

Vi ser framtagandet av ett Kulturmiljöprogram som ett positivt och viktigt steg i att 
värdesätta och i framtiden förvalta Leksands unika miljöer. 

Kulturmiljöprogrammet innehöll till att börja med Rekommendationer och riktlinjer i fråga 
om att bygga nytt, bygga till och renovera på ett varsamt sätt.  Dessa har man i utskottet för 
samhällsbyggnad valt att lyfta ur kulturmiljöprogrammet, trots att de skulle kunna göra detta 
verktyg än mer kraftfullt i frågan om att skydda känsliga miljöer. 
Att skriva in att ett så viktigt verktyg, som kulturmiljöprogrammet är, används i planarbeten 
skulle kunna vara ett sätt att förekomma tidskrävande och kostsamma samrådsprocesser och 
överklaganden 
 

Markus Kummu 

Vänsterpartiet Leksand
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§ 29 Dnr 2021/384 

Möjligheten att meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser med anledning av 
påtaglig risk för trängsel 

Beskrivning av ärendet 
Sedan början av 2021 gäller lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Lagen, nedan kallad 
begränsningslagen, är tillfällig och om inte annat beslutas av riksdagen 
kommer lagen att upphöra att gälla vid utgången av september 2021.  
Utifrån lagen ska det allmänna genom föreskrifter och beslut kunna vidta 
åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. 
Den nya lagen är bland annat avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som 
inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från 
smittskyddssynpunkt säkert sätt. 
Av lagen följer bland annat bestämmelser om förbud mot att vistas på vissa 
särskilt angivna platser. Enligt 13 § begränsningslagen får regeringen eller 
den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Regeringen har i 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begräsningar 
för att förhindra spridning av covid-19, nedan kallad 
begränsningsförordningen, gett kommunerna möjligheten att meddela sådana 
föreskrifter. Kommunernas möjlighet att meddela föreskrifter gäller till följd 
av en förordningsändring som trädde i kraft den 11 mars 20211. 
Föreskrifterna enligt ovan får inte innebära förbud mot att vistas inom 
områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. Innan en kommun meddelar föreskrifter 
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens förslag. Detta följer av 13 § begränsningslagen. 

 
1 SFS 2021:161 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är kommunen som bemyndigas att meddela föreskrifter om förbud enligt 
förordningen. Lagstiftaren har inte angett på vilket nivå beslut att meddela 
förskrifter ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige.  
Möjligheten att meddela föreskrifter utgör s.k. normgivningsmakt. 
Förutsättningarna för att ge rätten att meddela föreskrifter till exempelvis 
kommunstyrelsen eller nämnd ska bedömas med hänsyn till både 
regeringsformen (1974:12) och kommunallagen (2017:725). 
Regeringsformen ger grundlagsskydd för ett antal fri- och rättigheter, 
däribland den fria rörligheten. Det ligger därför nära till hands att generellt 
se rätten att meddela föreskrifter av denna typ som i första hand en 
fullmäktigefråga. Kommunallagen anger att fullmäktige beslutar bland annat 
i ärenden av principiell betydelse. 
Med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 och 
de risker som uppstår vid ökad trängsel kan föreskrifter av den här typen 
behöva beslutas med kort varsel och med ett snabbt ikraftträdande. Detta 
talar för att delegera fullmäktiges beslutanderätt. 
Med hänsyn till det ovan nämnda framstår det som ändamålsenligt att 
fullmäktige ger kommunstyrelsen rätten att besluta i fråga om föreskrifter 
enligt begränsningsförordningen. Föreskrifterna ska enligt lagen gälla för en 
särskilt angiven plats och, enligt förslaget här, över begränsade tidsperioder. 
Därmed ska föreskrifterna heller inte gälla längre än vad som är nödvändigt 
för att förhindra smittspridningen. Även lagen i sig är tillfällig. Den 
principiella karaktären på ärendena minskar på detta sätt, jämfört med vad 
som annars hade bedömts gälla för denna typ av föreskrifter. Det ställer dock 
alltjämt höga krav på kommunstyrelsen och dess förvaltning när det gäller 
tydligheten i föreskrifterna och behovet av dessa.  
Rätten att meddela föreskrifter av denna typ utgör en form av uppdrag enligt 
speciallagstiftning som vanligtvis lämpligen införs i kommunstyrelsens 
reglemente. Med hänsyn till att begränsningslagen är tillfällig är dock 
förslaget i stället att låta fullmäktige genom ett enskilt beslut ge styrelsen 
denna rätt så länge som begränsningslagen gäller. 
Kommunallagen medger vidaredelegation av kommunstyrelsens 
beslutanderätt. Kommunstyrelsen har liksom andra nämnder möjlighet att 
uppdra åt presidiet, ett utskott eller anställda att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Detta gäller med vissa begräsningar utifrån bestämmelser om 
delegation i kommunallagen. Frågan om vidaredelegation ligger i sig utanför 
ärendet i detta läge, eftersom den frågan avgörs av kommunstyrelsen. Någon 
möjlighet till vidaredelegation till utskott eller anställda finns därmed inte i 
dagens delegeringsordning för kommunstyrelsen.  
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Med hänsyn till ärendetypens karaktär och att vidaredelegation inte prövats 
rättsligt framstår det i dagsläget som ändamålsenligt att låta delegationen 
stanna vid kommunstyrelsen. Inom ramen för kommunstyrelsens nuvarande 
delegeringsordning har kommunstyrelsens ordförande generellt rätt att ta 
beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Detta ger ytterligare möjligheter att agera snabbt när så behövs. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 50 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunstyrelsen får meddela föreskrifter enligt förordningen (2021:8) 

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

2. Föreskrifter enligt första punkten ska gälla för en begränsad tidsperiod.  
3. Rätten att meddela föreskrifter enligt första och andra punkten gäller till 

dess att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Administrativ service 
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§ 30 Dnr 2020/1476 

Svar på motion om medborgarnas förslagslåda 

Beskrivning av ärendet 

Motionen 
Bygdepartiet har inkommit med en motion avseende medborgarnas 
förslagslåda. I motionen sägs bland annat att kvalitet och användbarhet på en 
del av medborgarnas förslag lämnar en del i övrigt att önska. Partiet framför 
att det tror att det skulle förenkla om det fanns en mall som bland annat 
tydliggjorde vilket eller vilka yrkanden som ställs i förlaget. Denna mall ska 
kunna laddas ner från kommunens hemsida eller hämtas i kommunhuset och 
inkomna förslag ska skickas till partierna enligt nuvarande ordning.  

Bakgrunden till medborgarnas förslagslåda 
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig 
fullmäktigeberedning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 
2018. Beredningens uppdrag var att 

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati, och  

- utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap. 

I slutrapporten, redovisad vid KF 2018-06-07, § 36, presenterade 
beredningen bland annat förslaget att ersätta möjligheten för medborgare att 
väcka ärenden i fullmäktige (s.k. medborgarförslag) med en förslagslåda. 
Efter att förvaltningen presenterat ett förslag till genomförande beslutade 
fullmäktige att införa medborgarnas förslagslåda från den 1 januari 2019 och 
därmed också upphäva möjligheten för medborgare att själva väcka ärenden 
i fullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Medborgarnas förslagslåda är idag, i enlighet med fullmäktiges tidigare 
beslut, i huvudsak ett formulär på kommunens hemsida. Förslagsställaren 
kan beskriva sitt förslag och ladda upp eventuella bilagor. Det ifyllda 
formuläret inkommer som ett e-postmeddelande till registrator för 
registrering och skickas därefter vidare till partiernas gruppledare.  
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Det skickas automatiskt, utan handpåläggning av registrator, ett meddelande 
till förslagsställaren om att förslaget hanterats på detta sätt. Sedan 
förslagslådan infördes den 1 januari 2019 har det per januari 2021 inkommit 
ett femtiotal skrivelser. 
Som det får förstås menar motionären att det ska finnas en mall som 
komplement till det nuvarande formuläret på hemsidan. 
Det finns inga egentliga formkrav för förslagslådan. Den som inte vill 
använda sig av formuläret på hemsidan kan lämna in ett papper där förslaget 
beskrivs. I teorin kan även medborgarna bara e-posta ett förslag så länge det 
framgår att det handlar om ett förslag till förslagslådan. 
En fysisk pappersmall finns att hämta i kommunhusets kundtjänst och har 
funnit där sedan förslagslådan infördes. Detta sätt att lämna in förslag i 
pappersformat har inte marknadsförts på annat sätt än genom information på 
anslagstavlan i kommunhusets foajé. Motsvarigheten till den fysiska 
pappersmallen har också funnits hos registrator och förvaltningen kan ladda 
upp den på hemsidan för egen utskrift. Om någon lämnar in en fysisk 
blankett eller e-postar blanketten separat kräver det viss ytterligare 
handpåläggning av registrator i form av återkopplingen till medborgaren 
samt eventuell skanning, men i slutändan är det ingen skillnad för 
hanteringen av förslagen. Det skickas alltjämt till partierna på samma sätt. 
Eftersom förfarandet på hemsidan är delvis automatiserat är det bra om i 
första hand avsett formulär används, men om blanketten laddas ner och 
sedan e-postas till kommun@leksand.se kan registrator använda samma rutin 
som idag gäller för förslag som kommer på papper. I övrigt har 
informationen om medborgarnas förslagslåda på hemsidan har setts över på 
nytt. Det är viktigt att det som kommer in där handlar om konkreta förslag. 
För allmänna synpunkter eller frågor finns andra kanaler, så som tjänsten 
Tyck till eller att kontakta berörd verksamhet. 
Det är en balansgång i vilken utsträckning det ska vara förvaltningens 
uppgift att höja kvaliteten på förslagen. Samma sak gäller i vilket skede som 
yrkanden ska behöva formuleras och av vem. En mall ska inte gärna göra 
förslagställandet svårare. Tanken med förslagslådan var att det skulle bli 
enklare för medborgarna att lämna egna förslag direkt till de politiska 
partierna och då också stärka partiernas roll i medborgardialogen och den 
lokala demokratin.  
Det är inte utrett i vilken omfattning de respektive partierna arbetat vidare 
med de förslag som inkommit och lämnats till partierna genom dess 
gruppledare. Detta är idag en fråga för partierna. Förslagsställarna lämnar i 
regel kontaktuppgifter och det är upp till partierna om de återkopplar sin syn 
på förslagen till förslagsställarna. I dialog med förslagsställarna kan partierna 
också förädla förslagen eller driva delar av förslagen vidare.  
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En fråga för förvaltningen blir det först om något parti anser ett förslag är bra 
och väljer att driva det vidare i någon form, exempelvis genom att motionera 
i fullmäktige eller väcka initiativ i nämnd. Om det finns ett sakförhållande 
som partierna behöver upplysningar om med anledning av ett förslag, kan de 
också kontakta berörd verksamhet för upplysningar innan partiet går vidare 
med frågan. Vad ledamöter sedan yrkar vid möten och hur sådana yrkanden 
formuleras, är mer en sammanträdesteknisk fråga och inte något som 
allmänheten bör behöva befatta sig med i samband med att förslag lämnas in. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 49 
Motion från Bygdepartiet, daterad 2020-12-02 

Yrkanden 
Jimmy Karlsson (BP): Bifall till motionen. 
Karin Mikkonen (C) och Sebastian Larsson (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Det finns två förslag till beslut. Bifall till motionen och bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Med hänvisning till ärendets bedömning anse motionen besvarad. 

Reservation 
Mot ovanstående beslut reserverar sig Jimmy Karlsson (BP) och Gunnar 
Fälldin (BP). 

Beslutet skickas till 
Motionären
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§ 31 Dnr 2020/1380 

För kännedom - Granskning av internprissättning inom 
kommunen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG granskat 
internprissättningen i kommunen. Kommunstyrelsen har yttrat sig till 
revisionen med anledning av granskningen. 
Granskning och yttrande förevisas fullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08 § 29 
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, daterat  
2021-01-20 
Missiv från kommunrevisionen, daterat 2020-11-11 
Granskningsrapport av internprissättningen, daterad 2020-11-02 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 32 Dnr 2020/796 

Fyllnadsval av ledamot till arvodesberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har en av fullmäktige beslutad beredning som arbetar 
med att se över kommunens arvodesreglemente, både struktur och nivåer.  
Robin Malm (BP) har avsagt sig sitt uppdrag och ersättare ska utses. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Robin Malm (BP) avsägelse som ledamot i arvodesberedningen. 
2. Välja Johan Fändriks (BP) till ny ledamot i arvodesberedningen. 

Beslutet skickas till 
Robin Malm (BP) 
Johan Fändriks (BP) 
Administrativ service
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§ 33 Dnr 2018/1486 

Avsägelser och fyllnadsval 

Beskrivning av ärendet 
Fullmäktige beviljade Inger Taflin (M) avsägelse från sina uppdrag om 
ledamot i valnämnden och som huvudman för Leksands Sparbank vid sitt 
sammanträde den 10 december 2020 § 81. Moderaterna föreslår Kerstin 
Marits (M) som ledamot i valnämnden och Stefan Hilmersson som 
huvudman för Leksands Sparbank. 
Kia Rolands (KD) har inkommit med avsägelse av sin plats som ledamot i 
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från Kia Rolands, 
inkommen 2021-05-05 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Välja Kerstin Marits (M) till ny ledamot i valnämnden efter Inger Taflin 

(M) till och med 2022-13-31. 
2. Välja Stefan Hilmersson (M) till ny huvudman för Leksands Sparbank 

efter Inger Taflin (M) till och med 2022-12-31. 
3. Bevilja Kia Rolands (KD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige. 
4. Översända ärendet till Länsstyrelsen i Dalarna för ny sammanräkning 

gällande ny ledamot i fullmäktige. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Dalarna 
Leksands Sparbank 
Berörda ledamöter
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