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Sammanfattning 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera 
med riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. 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. Kommunen 
ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
 
Bostadsförsörjningsplanen ska vara ett styr-och planeringsinstrument för förvaltningen 
när det gäller planering och beslut om bostäder.  
 
Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invånare 2025. Kommunen behöver 
flera invånare dels för att kunna stärka handelskraften och behålla servicenivån samt för 
att föryngra befolkningen för att kunna ersätta den nuvarande arbetskraften som går i 
pension. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och 
ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar.   
 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska bygga flera bostäder, främst 
lägenheter, för både unga och äldre. För att nå kommunfullmäktiges mål har 
bostadsförsörjningsgruppen tagit fram förslag på tio mål. 
 
Kommunen ska: 
 

1. Skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som svarar upp mot den 
strategiska visionen om 18 000 invånare 2025. 

2. Ha en strategisk markberedskap för bostadsbyggande i de områden som är 
prioriterade i kommunens översiktsplan. 

3. Fokusera på genomförbarheten av detaljplaner. 
4. Se till att behov av lokaler för förskola, skola, vård, omsorg och socialt boende 

beaktas vid ny planläggning för att tillgodose behov och stärka nya 
bostadsområden. 

5. Stimulera nyproduktion av bostäder genom att ge en god service till byggherrar 
som är intresserade av att bygga bostäder i Leksand. 

6. Stimulera ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlekar och hustyper. 

7. Erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom att främja långsiktiga och hållbara 
lösningar. 

8. Verka för att vara en attraktiv och välkomnande boendekommun för de som 
flyttar hit. 

9. Verka för god integration och vara aktiva i samarbetet med Migrationsverket för 
att ordna olika former av asylboenden. 

10. Främja god arkitektur som tar tillvara Leksands kulturella identitet men ändå 
skapar ett nutida uttryck. 
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2014 ökade invånarantalet i Leksand med 95 personer vilket är betydligt fler än vad 
SCB:s prognos förutspådde. 
 
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att man kan 
tillgodose olika gruppers behov av bostadsförsörjning.  
 

Exempel på grupper att ta hänsyn till är unga, äldre, nyanlända, ensamkommande 
flyktingbarn, personer med funktionsnedsättning och personer med social problematik. 
 
Bostadsförsörjningsgruppen har tagit fram en plan för kommande detaljplaner på 
kommunal mark för 2016-2020. Det finns i dagsläget färdiga detaljplaner på kommunal 
mark för ca 70 lägenheter i centrala Leksand och ca 50 tomter för småhus spridda i 
kommunen. Det saknas dock villatomter på kommunal mark i centrala lägen. 
 
Målsättningen är att planberedskapen på kommunal mark fram till 2020 ska möjliggöra 
byggnation av ca 500 lägenheter och ca 300 villor. Planberedskapen på privat mark 
beräknas till ca 100 lägenheter och ca 200 villor. Under åren 2020-2025 är planen att 
man ska fortsätta bygga lägenheter, villor och radhus i Leksand och Insjön. Det finns 
också möjlighet att bygga villor i byarna genom småskalig förtätning anpassad till 
byarnas karaktär. 

Planberedskapen fram till 2020 möjliggör en befolkningsökning med ca  
2300 personer. Det behöver skapas möjlighet till boende för ytterligare ca 450 personer 
fram till 2025 om målsättningen med 18 000 invånare år 2025 ska nås. 
Bostadsförsörjningsgruppen har bedömt detta som möjligt då fortsatt planläggning av 
nya områden kommer ske kontinuerligt. 
 
Infrastrukturkostnaden för att bygga för 18 000 invånare beräknas till ca 250 miljoner 
kronor. Investeringskostnader för byggande tillkommer. Leksandsbostäder planerar att 
bygga 200-300 lägenheter fram till 2025 och byggkostnaden för detta beräknas till ca 
300-450 miljoner kronor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Leksands kommun ligger vid Siljan och i kommunen bor det ca 15 300 invånare. Det 
tar ca 45 minuter att ta sig till Borlänge, Falun och Mora. Det finns tre järnvägsstationer 
i kommunen vilket innebär goda pendlingsmöjligheter för de som arbetar i andra 
kommuner. Leksand är en av landets främsta idrotts- och friluftskommuner och 2014 
blev Leksand utsedd till årets friluftskommun. I Leksand finns även ett rikt kulturliv 
och en populär musikskola.  

Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invånare 2025. Kommunen behöver 
flera invånare för att kunna ersätta den nuvarande arbetskraften som går i pension. En 
förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och 
ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar.   

Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att Leksandsborna ska 
trivas och för att fler människor ska vilja flytta till Leksand. Det är viktigt att de som 
bor i Leksand och de som flyttar hit känner att de trivs så bra att de väljer att stanna 
kvar. Det ska finnas möjlighet för alla att hitta en bra bostad oavsett förutsättningar och 
livsstil. Leksand ska erbjuda allt från centrumnära boende till boende i byarna och 
erbjuda bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer.  

1.2 Kommunens bostadsförsörjningsansvar 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. 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. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge Länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla uppgifter om: 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
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1.3 Kommunens bostadsförsörjningsplan 

I en bostadsförsörjningsplan redovisas de områden som anses särskilt viktiga att 
vidareutveckla inom kommunen för att få goda, trygga och attraktiva boendemiljöer. 
Bostadsbehovet i kommunen beror främst på befolkningsutvecklingen. 
 
Bostadsförsörjningsplanen ska ge en bild av hur de övergripande bostadsfrågorna i 
kommunen ska hanteras och redovisa vilka konkreta åtgärder kommunen ska vidta för 
att lösa bostadsfrågorna.  
 
Bostadsförsörjningsplanen ska vara ett styr- och planeringsinstrument för förvaltningen 
när det gäller planering och beslut om bostäder.  
 
Det är viktigt att ha en långsiktig planering för bostadsbyggande. När det gäller mer 
akuta bostadsbehov som exempelvis byggande av asylboenden, så har förvaltningen en 
mer kortsiktig planering. 
 
Bostaden är en social rättighet och en viktig del av välfärden. Det är viktigt att 
kommunen tillgodoser särskilda gruppers behov av bostäder, till exempel ungdomar, 
äldre, nyanlända, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning och 
personer med social problematik. 
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2 Mål och styrdokument 

2.1 Nationella mål 

God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.”1 
 
Målet innebär att den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och trevnad och ha 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. För att åstadkomma ett 
hållbart samhälle i tillväxt är det grundläggande att den fysiska planeringen utgår från 
att underlätta och ge förutsättning för en hållbar livsföring. 
 
Vision för Sverige 2025 
”Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och 
hushållning med resurser. Energianvändningen vid framställning, transport och 
användning har minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors ändrade 
behov och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De arkitektoniska, estetiska och 
kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt byggande.”2 
 
Visionen innebär att byggandet ska anpassas utifrån bostadsbehovet och behovet av 
olika upplåtelseformer. Det är viktigt att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och det 
ska finnas bostäder till alla grupper. Mål för byggandet är långsiktigt hållbara 
byggnadsverk, effektiva regelverk och andra styrmedel som verkar för effektiv resurs- 
och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.  

2.2 Regionala mål 

Dalastrategin – öka bostadsbyggandet3 
Falun och Borlänge utgör ett tydligt tvåkärnigt centrum. Dalarna har också vid sidan av 
storstadsområdena relativt tät struktur av städer och tätorter med olika karaktär och 
korta inbördes restider vilket bland annat ger invånarna möjligheter att välja boende och 
arbetsplats mer oberoende av varandra.  
 
Riksväg 70 och Dalabanan är de viktigaste kommunikationsstråken för 
persontransporter på länsväg och järnväg. 

 Dalabanan är tillsammans med Bergslagsbanan det dominerande stråket för den 
regionala och interregionala tågtrafiken i länet. 

  

                                                      
1 Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 
2 Boverkets nationella vision ”Sverige 2025” 
3 Dalastrategin – Dalarna 2020 
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Leksand ligger bra till för arbetspendling till Falun-Borlänge regionen eftersom det bara 
tar 40 minuter till Borlänge och 45 minuter till Falun. 

Boendet och därmed byggandet kommer att spela en allt viktigare roll för att skapa 
utveckling och tillväxt. Efterfrågan på attraktiva bostäder och boendemiljöer förväntas 
öka. Kraven på detta förändras och påverkas av vilka behov och förutsättningar 
befolkningen har under olika skeenden i livet. Därför är en stor variation av 
boendeformer och miljöer betydelsefull för att skapa ett hållbart boende. 
 
Kommunerna kan genom samverkan med varandra i större grad än idag förstärka sina 
kompetenser och upphandlingsförfaranden för att regionen som helhet ska kunna 
erbjuda tillräckligt många attraktiva bostäder till lägre kostnader än vad som nu är 
fallet. Olika alternativa huvudmannaformer bör också prövas för projektering, 
byggande, förvaltning och upplåtelse av bostäder. En ökad brukarmedverkan i 
byggandet kan bidra till innovativa lösningar. 
 
En framgångsfaktor för Dalarna är en innovativ byggsektor där planering, byggande 
och förvaltning grundas på regionalt tillgängliga resurser av råvaror, produkter, tekniker 
och kompetens. I länet finns idag nätverk som arbetar för att utveckla byggandet i 
samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Genom en starkare 
samverkan mellan de olika aktörerna förstärks kompetensplattformen för ett effektivt 
byggande där forskning och teknisk utveckling ingår som en naturlig del. I Dalarna 
finns en stark och välutvecklad byggtradition. Det moderna Dalarna förknippas med en 
nydanande arkitektur som bygger på integritet, skaparkraft och kunskap om kulturarv 
och traditioner. I kombination med nytänkande i formandet av bostäder och 
boendemiljöer med plats för allas olika livsbehov kommer Dalarnas attraktionskraft att 
öka.  
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2.3 Kommunens mål – Vision 2025 

Vision 2025 
Kommunfullmäktige antog i november 2012 Vision 2025. Visionen målar upp en 
framtidsbild av Leksand. 
 
Det är lätt att leva i Leksand 
Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av 
valfrihet, professionalitet och omtanke. 
 
Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig 
hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt 
samhälle med hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt 
samhälle och ser det som en styrka. 
 
Varför 18 000 invånare? 
Kommunen behöver flera invånare för att kunna ersätta den nuvarande arbetskraften 
som går i pension samt för att kunna stärka handelskraften och behålla servicenivån. 
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2.4 Översiktsplan 

Översiktsplanen redovisar hur kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Planen ger riktlinjer och är vägledande i 
frågor som var vi ska bygga, vart nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda 
och utveckla intressanta områden. 
 
Utvecklingsstrategin för Leksands kommun är att planeringen för bostadsbebyggelsen 
och näringslivet huvudsakligen ska ske i tätorterna och längs kommunikationsstråken 
som har nödvändig infrastruktur, skola och service. Planerade väglänkar föreslås i ost-
västlig riktning för att stärka kopplingen mellan kommunikationsstråken samt för att 
avlasta befintliga trafiknoder.  
 

Utvecklingen av samhälle och infrastruktur ska ha hållbara energilösningar och ske i 
samverkan med de höga natur- och kulturvärden som finns i kommunen. Den 
övergripande bebyggelsestrukturen följer vattendragen vilket skapar goda 
förutsättningar för vattenkontakt. Bland bebyggda miljöer ska utblickar, öppna landskap 
och tillgång till sjöar och vattendrag bevaras och om möjligt stärkas. 

 

Översiktsplan för Leksands kommun 2014. 
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3 Mål och insatser 
 

Övergripande mål 2015-2017 

• Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre 

 

Mål och insatser 

1. Kommunen ska skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som svarar upp 
mot den strategiska visionen om 18 000 invånare 2025 
 
Insatser 

• Målsättningen är att möjliggöra byggnation av 500 villor och 600 
lägenheter fram till 2025. 
(Ansvarig planavdelningen och mark- och exploatering) 

• Leksandsbostäder ska bygga ca 20-30 lägenheter per år fram till 2025 
under förutsättning att marknadsanalyser visar att det finns en 
affärsmässighet i detta.  
(Ansvarig Leksandsbostäder) 

• Detaljplaner ska prioriteras med vägledning av den prioriteringslista som 
finns på sid 25-26 i det här dokumentet. (Ansvarig planavdelningen) 

• Förutsättningar för exploatering av privat mark ska underlättas genom 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal (antagna av 
kommunfullmäktige hösten 2015) (Ansvarig mark- och exploatering) 

 

2. Kommunen ska ha en strategisk markberedskap för bostadsbyggande i de 
områden som är prioriterade enligt gällande översiktsplan 
 
Insatser 

• Kommunens förvärv av strategisk mark ska ske genom byten, köp och 
aktivt deltagande i omarrondering.  
(Ansvarig mark- och exploatering) 

• 2015 har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för markanvisning som 
beskriver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid 
fördelning av kommunens mark. (Ansvarig mark- och exploatering) 
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3. Kommunen ska fokusera på genomförbarheten av detaljplaner 
 
Insatser 

• Kommunen ska ha en tidig dialog med eventuella exploatörer, statliga 
myndigheter och andra berörda vid framtagande av detaljplaner för att 
stämma av genomförbarheten och ekonomiska konsekvenser i planerna.  
(Ansvarig mark- och exploatering) 

• Kommunen ska följa upp detaljplanernas genomförande. 
 (Ansvarig planavdelningen och mark- och exploatering) 
 

4. Kommunen ska se till att behov av lokaler för förskola, skola, vård, omsorg och 
socialt boende beaktas vid ny planläggning för att tillgodose behov och stärka 
nya bostadsområden 
 
Insatser 

• Sektorn för samhällsbyggnad ska ha kontinuerliga genomgångar med 
övriga sektorer om bostadsbehovet för olika grupper för att få en 
helhetssyn.  
(Ansvarig samhällsbyggnad) 

• En kommungemensam lokalförsörjningsplan med samtliga sektorers 
behov av lokaler ska tas fram. Planen ska ses över årligen. 
(Ansvarig Leksandsbostäder/fastighetsansvarig) 
 

5. Kommunen ska stimulera nyproduktion av bostäder genom att ge en god service 
till byggherrar som är intresserade av att bygga bostäder i Leksand 

 
Insatser 

• Kommunen ska kontinuerligt verka i olika forum och föra dialog med 
byggherrar som har ambitionen att bygga bostäder i Leksand. 
Kommunen ska vara aktiv, presentera byggklara planer och berätta om 
vad som är på gång.  
Ansvarig mark- och exploatering) 

• Kommunen ska inrätta exploateringslots som ska ansvara för kontakter 
med intressenter/byggherrar  
(Ansvarig mark- och exploatering) 

• Kommunen ska utveckla webbplatsen för att synliggöra, marknadsföra 
och tydliggöra mark- och exploateringsprocessen och planprocessen  
(Ansvarig mark- och exploatering och planavdelningen) 
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6. Kommunen ska stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika 
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper 
 
Insatser 

• Vid kommunal planering ska kommunen genom markanvisningsavtal 
och exploateringsavtal verka för att skapa varierade upplåtelseformer 
 (Ansvarig mark- och exploatering) 

• Leksandsbostäder ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder 
av god kvalitet för att tillgodose olika bostadsbehov.  
(Ansvarig Leksandsbostäder) 
 

7. Kommunen ska erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom att främja långsiktiga 
och hållbara lösningar 
 
Insatser 

• Ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunägd mark 
(nybyggnation av bostäder)  
(Ansvarig samhällsbyggnad) 

• Vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler ska möjligheten 
att bygga i trä undersökas i första hand.  
(Ansvarig Leksandsbostäder och samhällsbyggnad) 

• Nya större bostadsområden ska i första hand lokaliseras i anslutning till 
befintliga tätorter och utvecklingsstråk med närhet till service och 
infrastruktur.  
 (Ansvarig samhällsbyggnad) 
 

8. Kommunen ska verka för att vara en attraktiv och välkomnande boendekommun 
för de som flyttar hit 
 
Insatser 

• Kommunen ska utveckla webbplatsen och synliggöra 
inflyttarinformation.  
(Ansvarig kommunikationsavdelningen) 

• Kommunen ska anordna event fyra gånger per år med syfte att välkomna 
nyinflyttade.  
(Ansvarig Träffa Leksand) 

• Offentliga miljöer som parker, mötesplatser, gator och torg ska skötas 
långsiktigt och hålla god standard.  
(Ansvarig Leksandsbostäder) 

• Kommunen ska fortsätta vara aktiv som frilufts- och sportkommun.  
(Ansvarig samhällsbyggnad och verksamhetsstöd och service) (Mäts via 
rankingar) 
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9. Verka för god integration och vara aktiv i samarbetet med Migrationsverket för 
att ordna olika former av asylboenden 
 
Insatser 

• Skriva avtal med Migrationsverket om att skapa boenden för 
asylsökande.  
(Ansvarig kommunledningen) 
 
 

10. Främja god arkitektur som tar tillvara Leksands kulturella identitet men ändå 
skapar ett nutida uttryck 
 
Insatser 

• Kommunen ska i dialog med byggherrar sträva mot att ta tillvara 
Leksands kulturella identitet men ändå ge ny bebyggelse ett samtida 
uttryck.  
(Ansvarig samhällsbyggnad) 
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4 Befolkningsutveckling och bostadsbestånd 

4.1 Befolkningsutveckling 
 
SCB:s befolkningsprognos för Leksand 
 

 

 
SCB:s prognos visar en liten befolkningsökning för Leksand, från 15 157 invånare den 
31 december 2013 till 15 405 år 2033. I ett tioårsperspektiv kan vi se en ökning med 
cirka 100 personer. 
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4.2 Befolkningsutveckling 18 000 invånare 
 

 
 
Målet för Leksands kommun är att det ska vara 18 000 invånare 2025.  
Det innebär en ökning med i genomsnitt ca 240 invånare per år. Tendensen är att 
befolkningsutvecklingen ökar betydligt mer än SCB:s prognos. Det beror bland annat 
på större flyttnetto både när det gäller immigration och inflyttning samt något bättre 
födelsenetto än prognostiserat. 
 

4.3 Befolkningsutveckling – jämförelse mellan prognos och vision 
 

 
 
2014 ökade invånarantalet i Leksand med 95 personer. Det är betydligt fler än vad 
SCB:s prognos förutspådde. 
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4.4 Bostadsbestånd 
 

 
 
Leksands kommun har idag en boendestruktur som domineras av småhus. Enligt SCB 
fanns det 5287 småhus och 2121 lägenheter 2013. Utöver detta finns det många 
fritidshus i kommunen. 
 
4.5 Lediga lägenheter 
Leksandsbostäder har en årlig omflyttningsfrekvens på ca 20 %. Det innebär att ca 200 
lägenheter byter hyresgäster varje år. De senaste åren har vakansgraden i beståndet 
uppgått till ca 2 %, vilket överensstämmer med den vakansgrad på 1-3 % som det, 
enligt en rapport från Boverket, bör finnas för att en rörelse på bostadsmarknaden ska 
vara möjlig. 
 
I Leksandsbostäders bestånd bor det i genomsnitt 1,25 personer i varje lägenhet och 
nästan 40 % av de boende är 65 år eller äldre. 

4.6 Lediga tomter 
Kommunen har idag ca 50 detaljplanelagda villatomter till försäljning. Tomterna finns 
inom flera områden i Siljansnäs samt i Hjortnäsheden, Lycka och Smedby. Det finns 
också ett fåtal tomter till försäljning utanför detaljplanelagda områden. Det saknas dock 
tomter i centrala lägen. 
 
Det finns ca 200 byggklara tomter på privat mark inom kommunen. 
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4.7 Flyttkedjor 

En flyttkedja skapas när ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och efterlämnar 
en vakant bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Till den vakanta bostaden flyttar 
det sedan in exempelvis två personer, som i sin tur lämnar två bostäder och så vidare. 
Flyttkedjor visar att nyproduktion skapar en rörlighet på bostadsmarknaden. Kedjan 
bryts när en inflyttning i en ledig lägenhet inte längre ger upphov till en vakans; 
exempelvis när någon flyttar in från en annan kommun eller utlandet, när ungdomar 
flyttar hemifrån eller när ungdomar flyttar från studentboende till den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

4.8 Att bo i Leksand 

2014 genomfördes en utredning4 om det framtida arbetskraftsbehovet samt boendet i 
Leksands kommun. Nedan redovisas en kort sammanfattning av vad utredningen kom 
fram till. 
 
Allt fler ungdomar stannar kvar i storstadsområdena efter avslutad utbildning. Det beror 
bland annat på att det är lättare att få jobb i storstadsregioner. 
 
Många ungdomar bor kvar allt längre hos föräldrarna eftersom det är svårt att hitta 
lämpligt boende. Många ungdomar och särskilt arbetslösa har inte råd att betala hyra. 
Detta gäller särskilt för nyproducerade lägenheter. Det finns ett behov av mindre 
lägenheter där ungdomar har råd att bo. 
 
Kommunen har en hög andel äldre människor. Många äldre som flyttar ifrån sina villor 
vill bo i små och centrala lägenheter.  
 
Kommunen har många som pendlar till arbete i annan kommun, men som har valt att bo 
kvar i kommunen. Många pendlare vill bo i mer exklusiva egna hem eller i bostadsrätter 
i bra läge. 
 
Kommunen har idag en boendestruktur som domineras av egna hem. Andelen 
hyresrätter samt bostadsrätter är lägre än riksgenomsnittet. Det finns behov av att bygga 
billiga hyresrätter till ungdomar och äldre. 
 
Enligt uppgifter från mäklarna på orten är efterfrågan på bostäder störst i centrala 
Leksand. 
 

  

                                                      
4 CTL-konsulterna gjorde utredningen 
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4.9 Vad tycker in- och utflyttade om Leksand? 

Kommunen beställde i slutet av 2013 en in- och utflyttarundersökning av Ardeo. I 
början av 2014 genomförde Ardeo undersökningen och syftet med den var att ta reda på 
vilka faktorer det är som styr när man flyttar till och från kommunen. Ardeo 
genomförde 271 telefonintervjuer med personer som flyttat till eller från Leksand det 
senaste 1,5 åren. 
 
De vanligaste anledningarna till att man flyttade till Leksand var släktingar i kommunen 
(19 %), arbete (18%) samt att man bott i kommunen tidigare (16%). 

De vanligaste anledningarna till att man flyttade från Leksand var studier (29%) och 
arbete (27%). 

Positiva egenskaper för Leksand är billigt boende, nära till allt, vacker natur, lugn och 
ro och mindre stress. 
 
Typiska kännetecken för kommunen enligt de intervjuade är att det är en frilufts- och 
idrottskommun, en kommun som förknippas med stolthet och tradition och en kommun 
som är bra för barn att växa upp i. Andra kännetecken är att det bor vänliga människor i 
kommunen och att man känner sig trygg och säker.  
 
Det är en större andel bland de inflyttade som bor i centrala Leksand jämfört med dem 
som flyttat från kommunen. I de övriga kommundelarna är förhållandet det motsatta det 
vill säga något fler utflyttare än inflyttare. Undantaget är östra Leksand där in- och 
utflyttare är lika många. 
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5 Bostadsbehov och bostadsefterfrågan 

5.1 Bostadsbehov för olika grupper 
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att man kan 
tillgodose olika gruppers behov av bostadsförsörjning. Det är viktigt att planera för en 
variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En integration av bostäder 
med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska eftersträvas i olika 
områden. 
 
Bostäder för unga 
Många ungdomar vill bo centralt, men det är brist på små prisvärda centrala lägenheter. 
Nyproducerade lägenheter är ofta för dyra för ungdomar. Brist på smålägenheter och 
hyresrätter gör det svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. 
  
Insatser för unga 

• Kommunen kommer inte att bygga specifika lägenheter för unga utan satsar på 
att bygga lägenheter som passar alla målgrupper. Förhoppningsvis kommer de 
nybyggda lägenheterna att bidra till en rotation på bostadsmarknaden vilket 
innebär att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland annat unga. 

 
Bostäder för äldre 
Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen 65-99 år med 300 personer fram till 
2025 och då är ingen inflyttning inräknad. 
 
Förenklat brukar följande boendeformer förknippas med äldre. I Leksand finns det inget 
seniorboende och gemenskapsboende. 

• Ordinarie bostad 
Många äldre är friska och klarar av att bo i sin ordinarie bostad utan hjälp. Äldre 
som är sjuka kan och vill ofta bo hemma med hjälp av hemtjänst. Ökad 
tillgänglighet i form av exempelvis ramper och hissar kan bidra till att äldre kan 
bo hemma längre. 

• Trygghetsboende  
Boende för äldre som är för friska för särskilt boende, men som vill ha mer 
trygghet och social samvaro än vad de får i sitt ordinarie boende. I ett 
trygghetsboende finns det möjlighet till gemenskap med andra och tillgång till 
servicepersonal.  
 
Idag finns det ett trygghetsboende med 15 platser på Björkbacken i Siljansnäs. 
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• Seniorboende och gemenskapsboende 
Boende för personer i åldern 55 plus. Boende som utformar sig på den ordinarie 
bostadsmarknaden utan att kommunen svarar för någon verksamhet eller aktivt 
medverkar i fördelningen av bostäderna. 

• Särskilt boende  
Boende för den som behöver mer omsorg än hemtjänsten kan ge. Det krävs att 
den boende har stora fysiska eller psykiska omvårdnadsbehov. Plats på särskilt 
boende tilldelas efter behovsbedömning enligt socialtjänstlagen. 
 
Det finns fem särskilda boenden i kommunen och totalt ca 210 platser. 
 

Insatser för äldre 

• Kommunen kommer att bygga lägenheter med hög tillgänglighet som passar 
alla målgrupper. Förhoppningsvis kommer de nybyggda lägenheterna att bidra 
till en rotation på bostadsmarknaden vilket innebär att äldre billigare lägenheter 
kan frigöras till bland annat äldre. 

• Utredning pågår om ombyggnad/nybyggnad av ett särskilt boende. Boendet ska 
vara modernt, funktionellt och attraktivt. 

• Nybyggnad av ett demensboende i Edshult. 

• Det finns möjlighet att göra Noretgården i Leksand till ett trygghetsboende. 
 

Bostäder för nyanlända  
Leksands kommun har sedan den 1 oktober 2014 en överenskommelse med staten om 
att ta emot 52 nyanlända för bosättning årligen (Nuvarande situation gör att antalet 
kontinuerligt ses över och omprövas vid behov).  Dessa kommer ofta som 
kvotflyktingar. De nyanlända har ofta behov av treor och fyror. Nyanlända har förtur 
hos Leksandsbostäder. 
 
Den senaste tiden har det varit svårare att få tag på lägenheter eftersom antalet 
nyanlända ökar hela tiden.  Staten har signalerat om att kommunerna ska få krav på sig 
att ta emot ytterligare nyanlända och då gäller det att ha beredskap för detta. 
 
Insatser för nyanlända 

• Hittills har nyanlända placerats i centrala Leksand, men från och med den 1 
januari 2015 placeras de även i Insjön. 

• Kommunen behöver utöka samarbetet med privata fastighetsägare. 
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Bostäder för asylsökande 

I dagsläget finns det ca 400 flyktingar i kommunen, varav ca 100 ensamkommande 
barn. Flyktingarna bor på privata asylboenden i Siljansnäs, Leksand och Västanvik. 
 

Insatser för asylsökande 

• Lösningen på kort sikt är att bygga moduler med 100 platser i Leksand och 100 
platser i Insjön.  

• Lösningen på lång sikt är att teckna avtal med Migrationsverket om att skapa 
200 platser med självhushåll. Den kan vara i vanliga lägenheter eller i kollektiva 
boenden med självhushåll. Boendena ska förläggas på geografiskt lämpliga 
platser med tillgång till allmänna kommunikationer. 

 

Bostäder för ensamkommande flyktingbarn 
I dagsläget finns drygt 100 ensamkommande barn i kommunen. (Siffran ändras hela 
tiden på grund av flyktingsituationen).  

Barnen placeras på Furuhaga, som är ett HVB-hem för 16-18 åringar, när de kommer 
till Leksand. När de ensamkommande är över 18 år och har fått permanent 
uppehållstillstånd slussas de ut till lägenheter. De är oftast i behov av ettor. Från och 
med att de är 20 år och 11 månader står de som ansvariga för egna hyreskontrakt. 

Socialtjänsten har mycket svårt att få tag på familjehem och platser på HVB-hem. I 
kommunens HVB-hem finns det inga platser för de som är yngre än 16 år. 
 

Insatser för ensamkommande flyktingbarn 

• I augusti 2016 öppnar kommunen ett HVB-hem för 16-18 åringar i Insjön (Åhls 
Prästgård 1:3) 

• Placera barn i HVB-hem och familjehem i de kommuner som har lediga platser. 
 

Bostäder för personer med funktionsnedsättning 
Även om normalboendeprincipen alltid ska vara vägledande och tillämpas så långt det 
är möjligt, ska Leksands kommun alltid, med biståndsbeslut som grund, kunna erbjuda 
särskilda bostadslösningar till personer för vilka normalboende av olika skäl inte är 
möjligt. 
 
I Leksand bor psykiskt funktionsnedsatta oftast i vanliga lägenheter och har ofta 
boendestöd. Personer med funktionsnedsättning bor oftast i gruppboenden. Personer 
med fysisk funktionsnedsättning har vanligtvis personlig assistans eller hjälp av 
hemtjänst. 
 

Insatser för personer med funktionsnedsättning 

• Gruppboende för yngre med funktionsnedsättning, 6-8 platser, ska byggas i 
centrala Leksand. 
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Bostäder för personer med social problematik 
Personer med social problematik hyr ofta bostäder via sociala kontrakt med kommunen. 
Det innebär att kommunen hyr ut bostäder i andra hand till dessa personer.  
 
Den 1 januari 2015 öppnade ett stödboende med åtta platser i Majorshagen. 
Stödboendet är främst till för missbrukare som är inskrivna i öppenvården och som har 
fått ett biståndsbeslut med rätt till boende. Tanken är att de som bor på stödboendet så 
småningom ska kunna flytta till lägenheter som de hyr via sociala kontrakt. 
 
Insatser för personer med social problematik 

• I dagsläget finns det inga ytterligare behov. 
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6 Planberedskap 

Efterfrågan och behov från olika aktörer kan snabbt uppkomma och det är därför viktigt 
för kommunen att ha en resursmässig beredskap för att kunna hantera 
bostadsförsörjningsfrågan på lång och kort sikt. Nedan redovisas en grov uppskattning 
av planerad planberedskap. Prioriteringen av detaljplaner kan ändras. 

6.1 Färdiga detaljplaner 2015 
 

Kommunal mark Flerbostads-
hus 

ca antal lgh 

Småhus 
ca antal 

Privat mark Flerbostads-
hus 

ca antal lgh 
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Tänkt byggnation vid Länsmannen 5 i Leksand. Illustration: Agnas Ark 
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6.2 Planberedskap 2016-2020 
 

År  Kommunal mark Flerbostads-
hus  

ca antal lgh 
 

Små-
hus 

ca antal 

Privat mark Flerbostads-
hus  

ca antal lgh 
 

Små-
hus 
ca 

antal 
2016 Centrala Leksand 

Snedkanten 
Kvarteret Nygårds 

 
  25  
  40 

 

 
 
 
 
 

Övriga Leksand 
Hjortnäsheden 
Barkdal 

  
30 
 8 

2017 Centrala Leksand 
Storgärdet 
Käringberget Norra 
Åkerö brofäste 
 
Insjön 
Sang 

 
 20 

 100 
 100 

      
 

 40 

 
 

 120 
 
 
 

   

2018 Centrala Leksand 
Smalåkern 
 

 
 85 

 

 
 
   

   

2019 Centrala Leksand 
Källberget Norra 
Källberget Västra 
 
Insjön 
Tunsta 
 

 
 
 
 
 

100 

 
 20 
 20 

 
 

120 

   

       
Planberedskap 2016-2020  ca 430 ca 280   ca 40 
Färdiga detaljplaner   ca 70 ca 50  ca 100 ca 200 
TOTAL PLAN-
BEREDSKAP 

 
ca 500 

 
ca 330 

  
ca 100 

 
ca 240 

 

Karta över planerade områden, se sidan 28-31. 

 

2016 är målsättningen att det ska finnas färdiga detaljplaner på kommunal mark för ca 
25 lägenheter vid Snedkanten och ca 40 lägenheter vid kvarteret Nygårds. 
Förhoppningsvis kommer även detaljplaner för ca 30 tomter för småhus i 
Hjortnäsheden och ca 8 st i Barkdal på privat mark vara klara 2016.  
 
2017 är målsättningen att det ska finnas byggklara detaljplaner på kommunal mark för 
ca 20 lägenheter vid Storgärdet, ca 100 lägenheter och 120 småhus vid Käringberget 
Norra och ca 100 lägenheter vid Åkerö brofäste. (Se visionsbild för Åkerö brofäste på 
framsidan) I Insjön är målet att det ska finnas en byggklar detaljplan för ca 40 
lägenheter vid söder om Sang. 

2018 är planen att det ska finnas en färdig detaljplan för 8 lägenheter vid Smalåkern. 

  

                                                      
5 Netto 6 lägenheter -, två lägenheter måste rivas för att man ska kunna bygga åtta nya lägenheter 
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2019 är målsättningen att det ska finnas byggklara detaljplaner för ca 20 villor vid 
Källberget Norra och Källberget Västra. I Tunsta är målet att det ska finnas en byggklar 
plan för ca 100 lägenheter samt ca 120 villor. 
 
Målet är att planberedskapen på kommunal mark fram till 2020 ska uppgå till knappt 
500 lägenheter och drygt 300 villor.  
 
När det gäller privat mark så beräknas planberedskapen till drygt 100 lägenheter och 
200 villor fram till 2020. 
 
Under åren 2020-2025 är planen att man ska fortsätta bygga lägenheter, villor och 
radhus. Det finns också möjlighet att bygga villor i byarna som ligger utanför 
detaljplanelagda områden. 
 

6.3 Räcker planberedskapen till för 18 000 invånare? 

2014 uppgick invånarantalet i Leksand till 15 252 personer. För att nå målet 18 000 
invånare 2025 behöver invånarantalet öka med 2748 personer.  
 
Bostadsförsörjningsgruppen har antagit att det bor 1,7 personer/lägenhet och  
2,6 personer/villa.  
600 lägenheter * 1,7 = 1020 personer 
500 villor * 2,6 = 1300 personer 
 
Planberedskapen fram till 2020 möjliggör en befolkningsökning med ca  
2300 personer. Det behöver skapas möjlighet till boende för ytterligare ca 450 personer 
fram till 2025. Bostadsförsörjningsgruppen bedömer att det är möjligt eftersom 
planläggning av nya områden för bostäder sker kontinuerligt och tanken är att fortsätt 
byggnation av lägenheter, villor och radhus sker under åren 2020-2025. 

6.4 Vad kostar det att bygga för 18 000 invånare? 

Infrastrukturkostnaden för att bygga för 18 000 invånare beräknas till ca 250 miljoner 
kronor. Investeringskostnader för byggande tillkommer. Leksandsbostäders 
byggkostnad för 200-300 lägenheter fram till 2025 beräknas till ca 300-450 miljoner 
kronor. Byggandet av nya bostäder kommer att få stora inverkningar på kommunens 
investeringsbudget. 
 

6.5 Uppföljning av bostadsförsörjningsplanen 

Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Prioriteringen av planer ska ses över kontinuerligt och mål och insatser ska följas upp 
årligen via sektorsplanen.  
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 Planerade områden för Leksands Noret. 

 



 

Datum: 
2016-02-17 
 

Dnr: 
2016/48 
  

Sida: 
29(31) 

 

 

Planerade områden för Norra Käringberget och Hjortnäsheden. 
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Planerade områden för Åkerö och Källberget. 
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Planerade områden för Insjön. 

 


