
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-11-30

Kommunfullmäktige

Plats och tid Tegera arena, Sparbanksfoajén, måndagen den 30 november 2020, kl. 18.00-18.10.

Beslutande Ledamöter
Se närvarolista sidan 2-3

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 3

Tjänstemän
Se närvarolista sidan 3
Övriga
Se närvarolista sidan 3

Justeringens plats och tid  Kommunhuset, administrativ service, fredagen den 4 december 2020, kl. 09.30

Underskrifter
Paragrafer 58-60

Ordförande
Birgitta Jansson (S)

Justerare
Sebastian Larsson (M)                  Viktor Zakrisson (S)
                                                                                                              

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-30

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-05 Datum då anslaget tas ned 2020-12-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, administrativ service

Underskrift
Andriette Ivarsson
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Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Ulrika Liljeberg (C)
Viktor Zakrisson (S)
Sebastian Larsson (M)
Mikael Kyller (KD)
Ingrid Rönnblad (S)
Karin Byström (C)
Jimmy Karlsson (BP)
Sara Shahryari (M)
Aarno Magnusson (C)
Lars Halvarson (S)
Roger Åström (M)
Ros-Marie Svanborg (S)
Inger Matsson (SD)
Mats Stenmark (M)
Mats Blomqvist (BP)
Per Florén (L)
Birgitta Jansson (S), ordförande
Per Wiman (KD)
Ewa Fogelström (C)
Per Spik (M)
Markus Kummu (V)
Anna-Lena Blomkvist (SD)
Mats Pettersson (C)
Eva Kempff (C)
Kajsa Fredholm (V)

Tjänstgörande ersättare -

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare -

Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert
Administrativ chef Andriette Ivarsson
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Ärendelista

§ 58 Fastställande av dagordning
§ 59 Ändring av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på distans
§ 60 Budget 2021-2023 - Skattesats
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§ 58

Fastställande av dagordning

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige fastställer dagordningen.

Yrkanden
Ordföranden, Birgitta Jansson (S), föreslår att ärendena 1-3, 5-13 samt 15-21 
på dagordningen i kallelsen utgår.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa dagordningen till de ärenden som anges i kallelsen, med 

ändringen att ärendena 1-3, 5-13 samt 15-21 utgår.
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§ 59 Dnr 2015/582

Ändring av fullmäktiges arbetsordning - deltagande på 
distans

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som reglerar möjligheten 
till deltagande på distans för ledamöter i kommunfullmäktige. 
Av 5 kap. 16 § KL följer att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden 
på distans om fullmäktige har bestämt det. Deltagandet ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans, ska fullmäktiges arbetsordning, enligt 5 kap. 72 § 
KL, reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
För styrelsen och de flesta övriga nämnder i Leksands kommun har, i 
enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 24 § KL, motsvarande ändringar gjorts 
i respektive reglemente (KF 2020-05-04, §§ 27-32).
I detta ärende föreslår fullmäktiges presidium en ändring av fullmäktiges 
arbetsordning som möjliggör deltagande på distans i fullmäktige.

Bedömning
Fullmäktiges presidium ser ett behov av att ändra i kommunfullmäktiges 
arbetsordning på sådant sätt att deltagande på distans kan ske, särskilt mot 
bakgrund av den nu pågående coronapandemin.
Under 2020 har fullmäktiges presidium i samråd med partierna i fullmäktige 
istället för deltagande på distans kommit överens om kvittningssystem och 
att flytta sammanträden till större lokaler. Detta har varit nödvändigt med 
hänsyn till risken för smittspridning. Presidiet bedömer dock att det finns 
anledning att komplettera fullmäktiges arbetsordning med bestämmelser som 
möjliggör deltagande på distans.
Deltagande på distans bör inte utgöra inte något normalläge för deltagande 
vid sammanträden för fullmäktige. Utgångspunkten är att deltagande vid 
sammanträden sker på plats i den lokal som ordföranden anger i kallelsen. 
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Det bör, precis som krävs för nämnden, därför regleras i arbetsordningen att 
det ska finnas särskilda skäl. Det är lämpligt att reglera vem som avgör om 
särskilda skäl föreligger. Eftersom det handlar om en ordningsfråga vid 
sammanträdet faller detta naturligen på ordföranden i kommunfullmäktige, i 
samråd med övriga i presidiet. Det bör även därför regleras när anmälan om 
önskemål om att delta på distans ska lämnas till presidiet, om deltagande på 
distans inte sker på ordförandens initiativ.
Det kan även finnas andra anvisningar kring deltagandet som behöver 
lämnas och detta föreslås överlåtas till fullmäktiges presidium.
Kommunallagens bestämmelser handlar om ledamöters närvaro vid 
sammanträdena och att dessa, när de deltar på distans, är närvarande och 
beslutande på samma sätt som om de varit i sammanträdeslokalen. Det 
bedöms dock lämpligt att i arbetsordningen ange vad som ska gälla avseende 
närvaron för icke tjänstgörande. Även ersättare bör omfattas av samma 
möjligheter och krav som ledamöter, även när de inte tjänstgör, och bör 
protokollföras som närvarande när deras deltagande sker på distans enligt de 
anvisningar som presidiet ger.
Tjänstemäns deltagande berörs inte heller i förslaget. Dessa får anses 
närvarande vara närvarande, i den utsträckning de vid föredragningar på 
något sätt deltar på distans. 
Fullmäktiges presidium avser att se över fullmäktiges arbetsordning i sin 
helhet. I detta ärende föreslås det dock endast att det tillförs en ytterligare 
paragraf i arbetsordningen som reglerar i vilken utsträckning deltagande på 
distans går ske. Den nya paragrafen, § 43, föreslås ha följande lydelse:

§ 43
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. 

Fullmäktiges ordförande avgör, i samråd med övriga i 
fullmäktiges presidium, i vilken utsträckning särskilda skäl föreligger 
för deltagande på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till ordföranden och administrativ service. 
Detta gäller dock inte om deltagande på distans sker på ordförandens 
initiativ.

Fullmäktiges presidium får bestämma vad som närmare ska 
gälla för deltagandet på distans i kommunfullmäktige. 

Ersättare som deltar enligt de anvisningar som lämnas av 
presidiet ska anses närvarande på motsvarande sätt som om 
deltagandet sker i sammanträdeslokalen.
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Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-24, 
§ 113
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-18

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ändra kommunfullmäktiges arbetsordning avseende deltagande på 

distans, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Per-Erik Ingels (C)
Administrativ service
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§ 60 Dnr 2020/478

Budget 2021-2023 

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 6 § kommunallagen ska kommuner och regioner ska varje år 
upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska bland 
annat skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut. 
Huvudregeln enligt 11 kap. 10 § kommunallagen är att budgeten fastställs av 
fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av 
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska 
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och inom denna tid. Detta följer av 
11 kap. 11 § kommunallagen. Budgeten ska därefter fastställas före 
december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller 
avgiftssats än den som har bestämts tidigare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 16 oktober 2020, § 90, 
föreslagit fullmäktige att fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 
till 21,82 kr per skattekrona.
Mot bakgrund av bland annat den globala coronapandemin och spridningen 
av sjukdomen covid-19 bedömer fullmäktiges presidium, efter samråd med 
gruppledarna för de politiska partierna, sammantaget att särskilda skäl 
föreligger för att besluta budgeten vid ett senare tillfälle, när fler ledamöter 
av fullmäktige istället kan delta på distans i enlighet med fullmäktiges beslut 
om detta. 

Yrkanden
Ordföranden föreslår att skattesatsen fastställs i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket är 21,82 kr per skattekrona, och 
att ärendet i övrigt bordläggs till nästkommande sammanträde. 
Kajsa Fredholm (V) yrkar att skattesatsen för Leksands kommun 2021 ska 
fastställas till 22,06 kr per skattekrona. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut avseende 
skattesatsen mot yrkandet från Kajsa Fredholm (V) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
Ordföranden frågar därefter om fullmäktige i övrigt bordlägger ärendet och 
finner att fullmäktige beslutar bordlägga ärendet i övrigt.

Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-26, 
§ 90
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30
Tjänsteutlåtande, upprättat 2020-10-26
Förvaltningens förslag till budget, upprättat 2020-10-16
Förslag till investeringsbudget, upprättat 2020-10-26
Alliansens förslag till budget
Socialdemokraternas förslag till budget
Sverigedemokraternas förslag till budget
Bygdepartiets förslag till budget
Vänsterpartiets förslag till budget

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 kr per 

skattekrona.
2. Bordlägga ärendet i övrigt.

Reservation
Mot ovanstående beslut i första punkten reserverar sig Kajsa Fredholm (V) 
och Markus Kummu (V).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Göran Wigert
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