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 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen måndagen den 20:e september 2021 18:30 

Information 
För att hålla nere smittspridningen i samhället ser vi gärna att så många 
ledamöter som möjligt deltar vid sammanträdet på distans. Även ersättare 
som vill vara med vid sammanträdet uppmanas att delta på distans. 
Instruktion för anslutning skickas separat per e-post. 
Av smittskyddsskäl ser vi även gärna att åhörare följer sammanträdet på 
distans via http://www.leksand.se/webbtv 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordningen 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Fastställa dagordningen. 

    

2 Delårsprognos 2021 
Muntlig information av Lotta Zackrisson, ekonomichef 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
1. Lägga informationen till handlingarna 

2021/1089    

3 Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2022 enligt  
förslag. 

 

 

2021/791    

http://www.leksand.se/webbtv


2 

 

 

4 Gemensamma och enhetliga avgifter för 
Dalabiblioteken 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Anta förslaget till avgifter för Leksands bibliotek i enlighet 

med förslaget till avgifter inom Dalabiblioteken. 
2. Införa de nya gemensamma och enhetliga avgifterna i 

Leksands kommun från den 1 januari 2022. 

2021/784    

5 Återrapport - Utvecklingsgrupp för Djurabygden 
Återrapporten görs av Brita Klingberg, näringslivsutvecklare med 
inledning av Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör. 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Överföra ansvaret för det uppdrag som kommundirektören  

tilldelades av kommunfullmäktige den 8 april 2019 till   
näringslivsavdelningen för fortsatt hantering och dialog. 

2017/1515    

6 Coronaviruset och Leksands kommun 
Muntlig information av Caroline Smitmanis Smids, 
kommundirektör. 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

7 Samverkansavtal regional samverkan Vux-Dalarna 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Godkänna avtalet 

2021/770    

8 För kännedom - Revisionsrapport - Förstudie avseende 
informationssäkerhetsarbetet 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/387    

9 För kännedom - Revisionsrapport - Granskning av 
upphandling och inköp (Leksands kommun) 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 
 

2021/386    
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10 För kännedom- Revisionsrapport - Granskning av 
verkställighet av beslut 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/810    

11 Anmälan om motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Uppta motionen och lämna den till kommunstyrelsen för 

beredning. 

2021/1127    

12 Avsägelser och fyllnadsval 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Bevilja Kia Rolands (KD) avsägelse som ledamot i 

kommunstyrelsen. 
2. Välja Mikael Kyller (KD) till ny ledamot i kommunstyrelsen 

efter Kia Rolands (KD) till och med 2022-13-31. 

2018/1555    

13 Sammanträdesordning 2022 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kommunfullmäktige sammanträder enligt följande 2022: 

14/2, mån. 
28/3, mån. 
9/5, mån. 
13/6, mån. 
26/9, mån. 
17/10, mån. 
28/11, mån. 

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 om inget annat anges 
i kallelsen. 

2020/1065    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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