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 Kommunfullmäktiges ledamöter 
Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tegera arena Sparbanksfoajén Måndagen den 21 september 2020 kl. 18.30 

 
Information 

Observera att lokalen av smittskyddsskäl har ändrats. 

Av smittskyddsskäl ser vi gärna att åhörare och icke tjänstgörande istället 

följer sammanträdet på distans via http://www.leksand.se/webbtv 

Personer med symptom uppmanas stanna hemma. 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Information om delårsbokslut per den 31 augusti med 
helårsprognos 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Informationen lämnas muntligen av förvaltningen. 

    

3 Rapportering av krisledningsnämndens verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen. 

2020/324    

4 Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för 
extraordinära händelser samt höjd beredskap 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2019/1058    
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5 Svar på motion om att samordna kommunernas IT-
funktion 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå motionen. 

2019/1464    

6 Svar på motion om samarbete mellan kommunernas 
personal- och lönekontor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med hänvisning till ärendets bedömning och beskrivning anse 

motionen besvarad. 

2019/1466    

7 Svar på motion om klimatnödläge 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå motionen. 

2019/1131    

8 Rapportering avseende förslag på effektiviseringar 
inom den politiska organisationen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen. 

2020/796    

9 Svar på motion om ersättningar till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå motionen. 

2019/1188    

10 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för 
trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om 

samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-

och sjukvård”, i enlighet med förslaget 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter 

fattar likalydande beslut. 

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 

sammanträdet. 

 

2020/844    
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11 Värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, 

med fyra bilagor, i enlighet med förslaget. 

2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och 

besluta i frågor angående GYSAM i enlighet med 

bestämmelserna i samverkansavtalet med bilagor. 

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 

sammanträdet. 

2020/716    

12 Återbetalning av företagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Växla in förlagslånet på 2 700 000 kr som insatskapital till 

Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 

2. Inbetala ett insatsbelopp om totalt ca 3 400 000 kr till 

Föreningen samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 

åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

3. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 

2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 

maximalt 1 300 per invånare. 

4. Bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person 

att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

5. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 

beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan. 

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnas till 

sammanträdet. 

2020/1023    

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 4/2019 och kvartal 1/2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen. 

 

 

 

2020/856    
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14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
1/2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2020/857    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  

 


