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 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 8 juni 2020 kl. 18.30 

 
Information 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att åhörare och icke tjänstgörande istället 
följer sammanträdet på distans via http://www.leksand.se/webbtv 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Coronaviruset och Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Krisledningsnämndens ordförande informerar muntligen. 

2020/324    

2 Utfall per den 30 april 2020 med helårsprognos 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Förvaltningen informerar muntligen. 

2019/258    

3 Årsredovisning och bokslut 2019 - Nedansiljans 
samordningsförbund (FINSAM) 
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2019 för Nedansiljans 

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

(FINSAM) och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för år 2019. 

2020/574    

http://www.leksand.se/webbtv
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4 Årsredovisning och bokslut 2019 - Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND) 
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut 

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. 

2020/557    

5 Bildande av Plintsbergs naturreservat 
Förslag till beslut 

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. 

Utdrag ur krisledningsnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-05-28, lämnas under vecka 23. 

2020/108    

5 Avsägelser och fyllnadsval 
Eventuella förslag till beslut lämnas till sammanträdet. 

2018/1486    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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