Årsredovisning 2018

Kommunalrådet har ordet
Historiska siffror!
2018 var ett historiskt år på flera sätt. Först och främst för att det då var 700 år sedan
Leksand nämndes i skrift för första gången och det firade vi naturligtvis med både sång,
musik och tårta. Vi hade sedan ett historiskt högt valdeltagande när nästan 90 % av de
röstberättigade la sina röster i de fria allmänna val som hölls i september. Vi nådde även flera
gånger ”all-time-high” i våra befolkningssiffror och närmar oss 16 000 invånare. I somras
hade vi även historisk höga temperaturer och stora bränder i våra marker som följd. Tyvärr
blev 2018 historiskt som ett år då kommunen för första gången på mycket länge redovisade
ett ekonomiskt underskott.
Förra året skrev jag i årsredovisningen att de som anpassar sig bäst efter nya omständigheter
är det som på sikt klarar sig bäst. Det är fortfarande sant och är lika viktigt för 2019 och för
kommande år. Vi politiker, medarbetare och medborgare kommer att behöva anpassa oss
efter nya omständigheter som t.ex. brist på viss kompetens som t.ex. behöriga lärare, ökat
behov av avancerad välfärd och en mer svårbedömd ekonomisk framtid. Vi kommer att
behöva fatta svåra, men ändock nödvändiga beslut.
Mycket av den anpassning som behöver göras är att ta till oss ny kunskap och nya arbetssätt,
men vi behöver samtidigt göra investeringar i infrastruktur och byggnationer för att klara
våra nya utmaningar. En del av anpassningen är att vi löpande ser över om vi har rätt
bemanning, rätt resurser och rätt budget för verksamheterna. Tyvärr kanske inte
anpassningen alltid sker så snabbt och lätt som det skulle behövas, men vi försöker anpassa
även den processen.
Jag vill tacka alla som arbetar för kommunen eller i våra bolag, politiker, företagare,
organisationer, föreningar och enskilda för ett gott och givande arbete och samarbete under
året. Som jag nämnde inledningsvis hade vi allmänna val i september. Jag är oerhört tacksam
över, men kanske mest ödmjuk inför, att ha fått förtroendet av väljarna att fortsätta leda och
tillsammans med övriga folkvalda styra Leksands kommun i ytterligare fyra år. Tillsammans
skapar vi framtiden i Leksands kommun!
Med vänliga hälsningar
Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens ordförande
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Politik och organisation
Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare och
revision. Kommunen har en gemensam förvaltning som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är Leksands kommuns högsta beslutande instans. Vilka som sitter i
kommunfullmäktige bestämmer medborgarna vid kommunfullmäktigevalet vart fjärde år.
Politikerna i kommunfullmäktige fattar beslut i stora och viktiga frågor. Exempel på sådana
frågor är kommunens budget, kommunalskatten och de mål och riktlinjer som gäller för
verksamheten. Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen.

Mandatfördelning 2015-2018:
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Bygdepartiet
Sverigedemokraterna

11
12
6
6
1
3
3
4
3*

*Endast två av partiets tre mandat är bemannade, vilket innebär att fullmäktige i realiteten
hade 48 ledamöter.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är Leksands kommuns ledande politiska instans. Alla ärenden som
beslutas av kommunfullmäktige förbereds först av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ansvarar dels för övergripande ledning och samordning av kommunens verksamheter, dels
för samordningen av ekonomi och budget. Kommunstyrelsen bevakar också frågor som kan
påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i
kommunstyrelsen.

Utskotten
Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra utskott, som har specialinriktning inom de olika
områdena som kommunen ansvarar för.
•
•
•
•

allmänna utskottet
utskottet för lärande och stöd
utskottet för vård och omsorg
utskottet för samhällsbyggnad

Fördelningen av platserna i utskotten speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige
och det är kommunstyrelsen som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten.

Nämnderna
Leksands kommun har fyra nämnder, som alla har ansvar för specifika områden:
•
•
•
•

Valnämnd
Individnämnd
Jävsnämnd
Krisledningsnämnd

Kommunen har också fyra gemensamma nämnder med andra kommuner inom områdena
vuxenutbildning, hjälpmedelsfrågor och språktolkförmedling

En gemensam förvaltning
Kommunen har en förvaltning, som är organiserad i stort sett som en spegelbild av den
politiska organisationen. Det är förvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen
är uppdelad i fyra sektorer som i stort sett ansvar för respektive utskotts verksamhet, med
vissa undantag framförallt inom sektorn Samhällsutveckling.

Bolag och stiftelser
Leksands kommun har två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB.
Kommunen är också delägare i tretton andra bolag eller föreningar, bland annat Dala Vatten
och Avfall AB, Dala Energi AB, Visit Dalarna AB, Dalhalla förvaltning AB, Föreningen
Leksand-Gagnefs företagshälsovård, Föreningen Sätergläntan och Kommuninvest ekonomisk
förening. Kommunen har Stiftelsen Leksands naturvårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att
verka för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun.
Leksand Strand AB såldes under året.

Så användes skatten 2014-2018
Fördelning i %
Kommunfullmäktige, nämnd, utskott och styrelser
Allmän service1
Gator, offentliga platser, busstrafik, fastigheter
Samhällsutveckling2
Kultur och fritid
Skolor och utbildning
Förskola
Familj och stöd
Särskilda boenden
Hemtjänst
LSS - lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade
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Fem år i sammandrag
Antal invånare
Tillgångar per invånare, kr
Skulder per invånare, kr
Eget kapital per invånare, kr
Skuldsättningsgrad, %3
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse, %4
Borgensåtaganden, mkr
Verksamhetens nettokostnad, mkr5
Årets resultat, mkr
Nettoinvesteringar, mkr
Skatter och bidrag, mkr6
Skattesats, %7
Nettokostnadernas andel av skatter och bidrag,
%

1

2018

2017

2016

2015

2014

15 804

15 640

15 507

15 326

15 252

64 509

65 358

63 434

59 409

55 621

34 039

33 945

33 376

31 460

30 231

30 470

31 413

30 058

27 949

25 390

53 %

52 %

53 %

53 %

54 %

47 %

48 %

47 %

47 %

46 %

647

548

462

431

399

-891

-846

-802

-753

-737

-9,8

25,7

37,8

41,1

31,7

68,8

57,3

81,8

43,7

50,8

877

870

838

796

772

21,82

22,29

22,29

22,29

22,29

101,5

97,3

95,7

94,6

95,4

Sektor verksamhetsstöd, administrativ personal, IT-, Kost-, städ-, HR-, ekonomi- och
kommunikationsavdelningen
2
Räddningstjänst, livsmedelstillsyn, miljövård, Trafikenheten, bostadsanpassning, Näringsliv samt Bygg- och
planavdelningen
3
Skulder/totala tillgångar
4
Eget kapital/totala tillgångar visar den finansiella styrkan på lång sikt
5
Verksamhetens nettokostnad exkluderar inte jämförelsestörande poster från och med denna årsredovisning.
Detta för att skapa bättre jämförbarhet med andra kommuner.
6
I skatter och bidrag ingår kommunens egna skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt
kommunal fastighetsavgift.
7
Inför 2018 skedde en skatteväxling med Landstinget Dalarna kring kollektivtrafiken. Det är bakgrunden till att
skatteintäkterna ökade så lite. Denna skatteväxling på 47 öre innebar istället en höjd landstingsskatt.

Vision 2025
Leksands kommun har cirka 1 300 medarbetare och den gemensamma ambitionen är service
av hög kvalitet till 15 804 medborgare genom fortsatt utveckling, tydligt ansvar och sund
ekonomi. Kommunen har ett differentierat näringsliv och kännetecknas av en positiv
framtidstro. Kommunen har en spännande framtid där uppgiften är att skapa förutsättningar
för fortsatt tillväxt och utveckling. Med beslutad Vision 2025 är ambitionsnivån hög att
bibehålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommunen genom fortsatta
kvalitetshöjningar och satsningar inför framtiden.
I den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna nuvarande visionen för kommunen,
Vision 2025, uttalas att det ska vara ”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 och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett
mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. I Leksand finns levande traditioner som
tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet
mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket ger möjlighet till
ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands småskaliga stadskärna
promenerar man omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar man ett modernt
industri- och handelscentrum. Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer,
föreningar, byar och företag och kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd
skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Vi
är ledande inom hälsa och idrott, och både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Här
finns självklart också god tillgång till vård på nära håll.
Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor
och företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen.
Snabba och miljövänliga buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till
arbete och studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm.”

Förvaltningsberättelse
Medarbetare
Leksands kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade
medarbetare som är nöjda med ledarskapet.

Personal- och kompetensförsörjning
Medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. Det är viktigt att värna om de
som redan arbetar hos oss samtidigt som vi måste fokusera på framtidens medarbetare – de
vi vill locka att arbeta hos oss. För att lyckas behöver vi strategiskt arbeta med
kompetensförsörjning.
Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar både lokalt och nationellt, gör
att vi måste arbeta aktivt för att behålla och rekrytera kompetens till organisationen på kort
och på lång sikt. Kortsiktigt ska vi hitta rätt kompetens till de vakanser som finns och
rekrytera sommarvikarier främst till vården. Många som tidigare har haft sommarvikariat är
positiva till att arbeta hos oss igen, vilket ger goda förutsättningar för framtiden.
En viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter. Vi vill attrahera ungdomar att söka
till utbildningar som relaterar till de olika yrken som finns inom kommunen. Vi har utökat
vårt deltagande i den lokala yrkesmässan. Vi fortsätter satsa på kommuninformation,
studiebesök och praktikplatser för åttondeklassare och högskolestudenter.
En annan viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är bemanningsenheten som förser
organisationen med vikarier. Genom bemanningsenheten kan vi även erbjuda de
medarbetare som vill en heltid eller en möjlighet att arbeta upp sin tid.
Under året togs en ny rekryteringsutbildning fram med ett breddat perspektiv gällande bland
annat kandidatupplevelse och attraktiv arbetsgivare kopplat till rekrytering. I samband med
att rekryteringsprocessen har reviderats har en ny rekryteringspolicy och riktlinje tagits fram.
Under hösten påbörjades arbetet med implementering av ett nytt rekryteringssystem.
Att få en bra introduktion till sitt nya arbete och arbetsplats är mycket viktigt för
medarbetares trivsel och för att de ska få rätt förutsättningar och på så sätt vilja stanna kvar
inom kommunen. Nytt introduktionsmaterial är framtaget som ger de praktiska
förutsättningarna för introduktionen.

Digitala medier
Kommunen har fortsatt att utveckla rekryteringsprocessen för att attrahera fler och rätt
sökanden till våra tjänster och förstärka vår konkurrenskraft. Profilering, marknadsföring
och digital annonsering av våra tjänster på sociala medier genom marknadsförda inlägg och
riktade annonser i sociala medier är allt viktigare för att nå rätt målgrupper.

Medarbetarenkät
I medarbetarundersökningen för 2018 kan man utläsa att medarbetare trivs på arbetet, är
motiverade, nöjda med styrning, ledarskap och bemötande, är väl insatta i kommunens
vision och värdegrund samt får god återkoppling på sin arbetsinsats. Det kommunen behöver
förstärka satsningarna ytterligare gällande, för att åstadkomma bättre resultat, är uppföljning
rörande verksamhetsutveckling, åtgärder för att öka god hälsa och välbefinnande samt
insatser för it och digitalisering. Vad gäller tjänstgöringsgrad kan detta resultat vara
beroende på om en önskan är att öka eller minska tjänstgöringsgrad. För att få arbeta mer tid
än sin tjänstgöringsgrad kan medarbetaren vända sig till kommunens bemanningsenhet.

Mörkgrönt innebär ett resultat som är mycket bra, ljusgrönt är bra, gult är godkänt, orange är inte
bra och rött är inte alls bra.

Medarbetarnas upplevelse under 2018 gällande motivation, styrning och ledarskap ligger på
80 och det är ungefär i samma nivå som 2017 då totalindex var 81.
89 % är nöjda med sin sysselsättningsgrad och motsvarande siffra 2017 var 90 %.
Utifrån medarbetarenkätens resultat behöver förvaltningen skapa förutsättningar och
underlätta för medarbetarna för att de ska känna att de hinner med arbetsuppgifter, känner
delaktighet och är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Detta är faktorer som påverkar
arbetsmiljön positivt, förstärker välbefinnandet och därmed förebygger sjukskrivning. Det är
viktigt att ha regelbundna dialoger med medarbetarna samt uppföljning av verksamheten för
att stämma av arbetsläget och vid behov hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter

Vår värdegrundsbaserade organisationskultur
Leksands kommuns värdegrund innefattar fyra områden som tillsammans bildar en helhet.
Värdegrunden ska synas i rekrytering av nya medarbetare såväl som i all medarbetar- och
ledarutveckling. Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga i att skapa och upprätthålla

en värdegrundsbaserad organisationskultur. Ett värdegrundsbaserat arbetssätt hjälper till att
få nöjda medarbetare, vilket ökar sannolikheten att man väljer att stanna kvar inom
organisationen. Det märks när vi har medarbetare som trivs och utvecklas på sina
arbetsplatser vilket kommer till nytta för dem vi finns till för. Det skapar en ökad stolthet hos
våra medarbetare.

Medarbetarskap och ledarskap
Ledarutvecklingen, och därmed medarbetarutvecklingen, har bland annat inneburit verktyg i
vardagen som ger cheferna stöd att kommunicera kommunens uppdrag, förtydliga
arbetsgruppens mål, skapa tillit och förtroende i arbetsgruppen, öka dialogen och ge
feedback.
Cheferna erbjuds kontinuerligt utbildning inom till exempel rekrytering, arbetsmiljö,
arbetsrätt, ekonomi, kommunikation eller ärendehantering. Genom att kompetensutveckla
cheferna i att arbeta kommunövergripande med personalrelaterade frågar skapar vi bättre
förutsättningar för en verksamhetsutveckling där medarbetarna känner sig trygga, trivs och
är delaktiga.
Varje år anordnas två ledarforum och fyra chefsfrukostar. Träffarna bidrar till att utveckla
ledarna, stärka sammanhållningen i chefsgruppen och skapa ett starkare ”vi-tänk”. Vid
träffarna får cheferna information, inspiration och verktyg som underlättar och stöder
chefskapet.

Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
En god arbetsmiljö skapas när chefer och medarbetar tillsammans verkar för en trygg och
säker arbetsplats. Därför ser vi till att fortlöpande utbilda chefer och skyddsombud i
arbetsmiljöfrågor.
Under året har det kostnadsfritt erbjudits ett varierat utbud av friskvårdsaktiviteter och
föredrag i aktuella ämnen. Medarbetare har även haft möjlighet att delta i motionslopp till
reducerad kostnad och att köpa olika träningskort på Leksandshallen till rabatterat pris.

Sjukfrånvaro
Det sker ett kontinuerligt, förebyggande och uppföljande arbete för att sänka sjukfrånvaron.
Vi arbetar aktivt med rehabilitering så att vi kan identifiera risker och förebygga sjukdom och
olycksfall.
Sjukfrånvaron steg under 2018 till 8,2 % från nivån 7,0 % under 2017 (jämfört med 7,3 %
2016). Den totala sjukfrånvaron har gått upp för såväl män som kvinnor i jämförelse med
året innan. Den totala sjukfrånvaron för alla åldersgrupper har ökat något. 50,0 % av
medarbetarna hade max fem sjukdagar under 2018 vilket är negativ utveckling i jämförelse
med 2017 då det var 50,8 %. Antal sjukfrånvarodagar per person har ökat till 24,9 dagar i
jämförelse med 20,58 dagar per person under 2017.
Sjukfrånvarostatistik (%)
Total sjukfrånvaro samtliga anställda
Sjukfrånvaro sammanhängande tid 60 dagar eller mer
Total sjukfrånvaro för kvinnor

2017
7,0
41,4
7,8

2018
8,2
47,4
9,0

Total sjukfrånvaro för män
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 29 år eller yngre
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 50 år eller äldre
Långtidsfriska medarbetare med max 5 sjukdagar
Antal sjukdagar per person

4,4
10,0
6,6
6,9
50,8
20,6

5,6
11,8
7,3
8,3
50,0
24,9

Övrig medarbetarstatistik
Antalet tillsvidareanställa har under den senaste femårsperioden varit ganska stabilt - 2018
var det 1 162 personer. Det är en ojämn fördelning av män och kvinnor inom kommunen där
majoriteten är kvinnor.
De senaste fem åren har antalet visstidsanställda skiftat och var som lägst nere på 97
personer 2014 och som högst under 2018 på 162 personer.
Antal anställda
Tillsvidare
Varav Kvinnor
Varav män
Visstidsanställda
Totalt
Årsarbetare

2013
1180
965
216
106
1286

Andel medarbetade (%)
20-29 år
30-39 år
40-49
50-59
60-67

2014
1180
960
220
97
1277

2015
1186
968
218
112
1298

2013
5
17
27
33
18

2016
1196
953
243
139
1335

2014
7
15
28
32
18

2017
1178
929
249
159
1337
1163

2015
8
15
29
31
17

2016
8
16
28
30
18

2018
1162
913
249
162
1324
1157

2017
9
17
26
30
18

2018
10
17
25
30
18

Den totala sysselsättningsgraden ökade något under 2018 (87,1 %), från 2017 års nivå (86,9
%).

Tjänstgöringsgrad
94,0%
92,0%

90,9%

90,0%
88,0%

91,8%

90,7%

89,8%

87,0%
86,0%

87,1%
85,8%

86,9%
85,8%

87,1%
86,3%

2015

2016

2018

2018

86,0%
84,0%
82,0%

Kvinnor

Män

totalt

God ekonomisk hushållning
Detta begrepp kom till i början av 2000-talet som en konsekvens av det ekonomiskt tuffa 90talet inom den offentliga sektorn. Hösten 2001 lämnades ett betänkande som hette ”God
ekonomisk hushållning i kommuner och landsting” som ledde till en proposition från
regeringen våren 2004. Förslaget antogs och ledde till förändringar i kommunallagen och
lagen om kommunal redovisningslag att tillämpas första gången räkenskapsåret 2005.
Huvudnyheterna i lagen kan förenklat sammanfattas enligt nedan;
1. Kommuner och landsting ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för
verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
2. De kommuner och landsting som har negativt resultat ska anta en åtgärdsplan som
visar hur och när det egna kapitalet ska vara återställt och det ska ske inom en
tidsperiod av tre år.
Under 2018 hade Leksands kommun tolv verksamhetsmässiga mål med totalt 46 mätbara
indikatorer och fem finansiella mål som är mätbara i sig. Det är inte mängden mål och
mätbara indikatorer som säkerställer god ekonomisk hushållning utan att de mål man väljer
är de som för stunden ger bäst totaleffekt sett till kvalitativa och ekonomiska effekter och att
verksamheten klarar av att hålla fokus på alla målen i sin vardag. De verksamhetsmässiga
målen skall bidra till god ekonomisk hushållning.

Stabila planeringsförutsättningar
Kommuner och landsting skulle så långt som möjligt ges stabila planeringsförutsättningar
och en rimlig planeringshorisont som därmed skulle underlätta strukturella förändringar,
samtidigt som risken för förhastade kortsiktiga lösningar skulle minskas. För att i praktiken
kunna åstadkomma detta så skapades en central komponent som fick namnet
”finansieringsprincipen”. Den innebar - och gör så fortfarande - att staten inte ska ålägga
kommuner och landsting nya uppgifter utan att finansiera dem. Om staten ska kunna kräva
god ekonomisk hushållning av kommuner och landsting är finansieringsprincipen
nödvändig.

Ansvar i praktiken
I kommunallagen så har kommunstyrelsen en ledande och samordnande roll för att efterleva
god ekonomiska hushållning inom kommunen. I Leksand görs det årligen genom den ”måloch budgethandling” som kommunstyrelsen lägger som förslag till kommunfullmäktige att
besluta om på hösten. Dessutom ska kommunstyrelsen kontrollera att verksamheten håller
sig inom den budget som fullmäktige fattar beslut om. En avgörande faktor för hur väl
kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning handlar om respekten och acceptansen
av dessa mål.

Verksamhetsmässig måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för de politiskt beslutade verksamhetsmässiga målen redovisas enligt en
tregradig färgskala.
Hög måluppfyllelse
Godkänd måluppfyllelse
Låg måluppfyllelse
För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland
jämförande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är
mellersta kvartilen (de 50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den
nedre kvartilen (de 25 % lägsta i riket)
Finns ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög
måluppfyllelse.

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre
Indikatorer
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande
detaljplaner 31/12, antal/1000 invånare
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 invånare
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under året, antal/1000
invånare

Resultat
25,6
Avvaktar
resultat
Avvaktar
resultat

Resultat:
Under året har antalet bygglov fortsatt var hög. Totalt har 26 villor färdigställts och 330
bygglov har behandlats, jämfört med 25 villor och 323 bygglov under 2017. Leksandsbostäder
har påbörjat byggnationen vid Snedkanten i centrala Leksand. Bygget planeras vara färdigt
under våren 2019. Byggnationen har fått stöd från Boverket vilket medfört att hyrorna är
förhållandevis låga för ett nybygge. Även i Insjön har Leksandsbostäder utökat antalet
lägenheter genom byggnation av 20 lägenheter på Sanggärdet. Arbetet med nytt
bostadsområde vid Norra Käringberget pågår, och vägen upp till den nya förskolan i området
är under konstruktion. Arbetet med detaljplaner för Åkerö brofäste, Rosen västra samt
Edshult pågår. Dessa skapas för att möjliggöra ytterligare byggnation av lägenheter.
Markanvisningsavtal för Hesseborn har tecknats med Nils Skoglunds AB som planerar
påbörja byggnation under 2019. De första stegen i ny översiktsplan har tagits.

Analys:
Leksand fortsätter att utvecklas, befolkningen ökar och människor vill flytta hit. Vi ser goda
resultat av de arbete som genomförts under de senaste åren. Vi fortsätter därför arbetet med
utgångspunkt i de planer som finns. Vi saknar många resultat som rapporteras först i slutet
av februari och därför är det svårt att göra någon djupare analys i dagsläget.

Åtgärder:


För att fortsatt kunna skapa förutsättningar för byggnation arbetar vi utifrån
nuvarande översiktsplan och bostadsförsörjningsplan.





Vi ser över möjligheten att utveckla våra digitala system för att ytterligare förenkla
och effektivisera bygglovsförfarandet.
Förfarandet med samråd i samband med detaljplaner har utvecklats.
Arbetet med ny översiktsplan fortsätter, och denna identifierar framtida
utvecklingsområden inom kommunen

2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till
större inflytande och mer utvecklande vardag samt utveckla stödet till
anhöriga
Indikator
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom
äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom LSS
verksamheten
Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit

Resultat
84%
82%
84%

Resultat:
I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2018 går det att utläsa vad brukarna tycker
om sin hemtjänst. Överlag är resultaten mycket bra. Helhetsbedömningen för kundnöjdheten
har dock sjunkit från 92 procent (%) till 84 % inklusive den externa LOV utföraren.
Hemtjänstens resultat gällande kundnöjdheten har varit på en stabil nivå på 92–93 % de fem
senaste åren. Inom äldreboende har helhetsbedömningen för kundnöjdheten ökat totalt från
77 % till 84 %. LSS har ökat till 82 procent mot föregående mätning som var 73 procent.
Nöjdheten för anhörigstödet ligger på 84 procent jämfört med föregående år då den låg på 85
procent.

Analys:
Analysen visar att kunderna över lag får ett bra bemötande och känner delaktighet, men att
nöjdheten har sjunkit tror sektorn är på grund av att kunderna träffar för mycket olika
personal under en 14 dagars period. Verksamheten arbetar med att bland annat göra om
scheman för att komma tillrätta med personalkontinuiteten och höja nöjdheten hos
kunderna.
Hemtjänsten fortsätter sitt arbetssätt med att sätta kunden i fokus, planera efter kundens
behov, ha aktuella individuella genomförandeplaner, ge ökad delaktighet och att prioritera
det första kundbesöket där kunden hälsas välkommen och ges all den information som
behövs. Ny rutin har upprättats där enhetschefen gör det första kundbesöket. Detta följs
sedan månatligen upp av ledningsgruppen. När en ny kund får ett beslut planeras ett
hembesök in inom två veckor.
Boendena har samma nöjdhet som hemtjänsten med 84 procent, men här ligger kommunen
på medel i riket. De särskilda boendena har ökat nöjdheten genom att de arbetat mycket med
bemötande, värdegrunden och gemensamt arbetssätt. Det har också varit fler brukare som
har svarat på enkäten. Enheterna behöver arbeta mer med att de boende ska kunna påverka
sina tider samt erbjuda mer utevistelse.

Införandet av en ny måltidsordning på Solhem resulterade i att verksamheten blev
nominerad till White guide både som boende och årets boendechef. Detta resulterade även
till ett högre kvalitetsresultat för både smaken på maten och måltidssituationen.
Resultatet för nöjdheten inom LSS är 82 procent, en ökning mot tidigare mätning från 2016
då resultatet var 73 procent. Brukarna känner sig trygga med personalen.
Utvecklingsområden är mer information om var de ska lämna klagomål och synpunkter och
brukarna vill kunna påverka sina individuella aktiviteter.
Nöjdheten inom anhörigstöd ligger i stort sett i nivå med 2017 års resultat, 84 procent är
nöjda. Hundra procent är nöjd med anhörigkonsulenten och det är lätt att få kontakt.
Undersökningen visar också att fler anhöriga har svarat på enkäten mot föregående år. Fler
anhöriga har också deltagit i kommunens aktiviteter såsom föreläsningar, caféer och
frukostar.

Åtgärder:






Hemtjänsten arbetar med att göra om scheman med mera för att komma tillrätta med
personalkontinuiteten och höja nöjdheten hos kunderna.
Särskilt boende fortsätter det påbörjade arbetet med gemensamt arbetssätt, aktuella
individuella genomförandeplaner och en bemötandeplan till de som behöver samt att
arbeta efter värdegrunden.
LSS har gjort en plan för de insatser som ska utvecklas inom verksamheten under
kommande år för att öka delaktighet, trygghet och självständighet hos brukarna.
Anhörigstöd fortsätter med det arbete som pågår samt utvecklar det som framkommit
i undersökningen att de anhöriga vill ha ännu mer information, råd och stöd.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och
läsning i förskolan
Indikatorer
Andel årsarbetare med förskollärarexamen (*prognos)
Antal barn per årsarbetare (*prognos)
Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil

Resultat
*
*5,9
100 %

Resultat:
Andelen legitimerade förskollärare sjunker över tid. 2016 var den 67 procent mot 58 procent
2017. För 2018 kommer den nationella sammanställningen först under våren 2019. Dock är
prognosen att Leksands kommunala förskolor kommer att ligga i övre kvartilen jämfört med
riket. Trots uppsatta mål på lägre antal barn per pedagog ser siffrorna ut att landa på 5,9
barn per pedagog under 2018, jämfört med 5,6 - 5,7 barn per pedagog föregående år. Både
andel legitimerade förskollärare och antalet barn per årsarbetare beskriver möjligheterna för
arbetet med målet. Dels genom pedagogisk kompetens och dels genom att ha
förutsättningarna att möte varje enskilt barn. Gällande deltagande i läslyftet och
litteraturprofil är måluppfyllelsen 100 %.

Analys:

Inom förskolan har många gått i pension. Det i kombination med ett ständigt utökande av
verksamheten med betydlig fler barnomsorgsplatser än beräknat har det varit en utmaning
att rekrytera personal. Förskollärare tillhör bristyrkena vilket inte gör det lättare att
rekrytera. Förskolan har ändå lyckats få legitimerade förskollärare men inte i den
utsträckning som behövts. Verksamheten håller en hög kvalitet jämfört med riket med tanke
på procenten legitimerade förskollärare. Den tuffaste utmaningen under 2018 var att erbjuda
platser till alla barn som stått i kö till förskolan vilket också påverkat personaltätheten. Trots
tillskott i budgeten under 2018 har det inte varit möjligt att öka personaltätheten eftersom vi
samtidigt utökat med fler platser och nya förskolelokaler. Inom åldersspannet noll till fem år
har en större inflyttning till kommunen skett än vad som prognostiserats.

Åtgärder:



Skapa fler förskoleplatser för att klara kön till förskolan.
Bilda tillräckligt stora enheter med mindre spridning inom kommunen för att klara en
bra bemanning, få en robustare organisation och vara mindre sårbar vid sjukdom hos
personal. Det gör även att behovet av vikarier minskar.

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor med fokus på elever
med låg måluppfyllelse
Indikatorer
Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – SV
Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – MA
Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen

Resultat
72 %
65 %
77,4 %

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska

90,3

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik

89,5

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk

95 %

Meritvärde åk 9 (17 ämnen)

220,3

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen

14,1

Resultat:
Under 2017 sjönk resultaten på nationella proven i årskurs 3 i svenska till 66 procent (som
klarar alla delprov), men under 2018 förbättrades resultatet till 72 procent och ligger nu i
mitten av riket. Gällande andel elever som uppnått lägst betyget E i årskurs 6 ligger Leksands
elever i övre halvan 2018. I matematik är resultatet 89,5 procent, engelska 90,3 procent och i
svenska 95 procent. Meritvärdet i årskurs 9 låg 2017 på 222,1 och då utmärkte sig pojkarna
speciellt. Under 2018 presterade flickorna i den övre kvartilen och totalt sett landade
meritvärdet på 220,3 vilket placerar kommunen i övre halvan med en liten marginal. För
pojkarnas del hamnade de 2018 i de två mellersta kvartilerna.
Det finns även nyckeltal som visar hur stor andel som når godkända betyg (A-E), Där låg
Leksands kommunala grundskolor på 73 procent vilket är detsamma som rikssnittet, men
högre än länssnittet på 70 procent. Andel elever med låg måluppfyllelse framgår indirekt
genom att se hur stor andel som inte når upp till betyg i de olika ämnena och andel som inte
blir behöriga. Dessa elever följer grundskolan noga upp.

Analys:

Skolorna har arbetat aktivt med bedömningen av elevernas insatser. Under hösten har all
personal påbörjat Skolverkets kurs kring bedömning för att ytterligare utveckla detta. Genom
Skolverkets bedömningsmaterial i både svenska och matematik har de behov som finns
synliggjorts och därmed har rätt åtgärder kunnat sättas in. Den gemensamma utbildningen
kring språkutvecklande arbetssätt har gjort att vi arbetat med nya metoder i klassrummet
som varit främjade i bland annat svenska. Bedömningen är att insatserna har bidragit till det
positiva resultatet.
Det finns en tydlig koppling kring det socioekonomiska index och resultatet. Samtliga F-6skolor ligger i stort på förväntat resultat i måluppfyllelse. Vi ser en tydlig positiv utveckling
kring måluppfyllelsen i årskurs 9 och vi har ökat våra resultat utifrån SALSA (en statistisk
modell från Skolverket). Fortsätter trenden kommer resultaten att ligga i paritet med eller
över förväntade resultat.

Åtgärder:



Grundskolan behöver fortsätta arbetet med språkutvecklande arbetssätt för att
utveckla den positiva trenden då vi ser att detta gett positiva resultat.
Det är också viktigt att fortsätta arbeta med likvärdigheten, till exempel via de riktade
statsbidragen för likvärdig skola, samt en ny resursfördelningsmodell.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare
Indikatorer
Medarbetarengagemang (HME) totalindex
Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamheter
Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad I

Resultat
80
8,18
89 %

Resultat:
Totalindex för medarbetarnas upplevelse av motivation, styrning och ledarskap ligger på 80
och det är ungefär i samma nivå som 2017 då totalindex var 81. Vid en nationell jämförelse
hamnar kommunen i den mellersta kvartilen och här har resultatet försämrats jämfört med
2017 då kommunen hamnade i den översta kvartilen.
Sjukfrånvaron är hög och ligger på 8,18 procent (%) jämfört med 2017 då den låg på 7,02 %.
Nationellt sett ligger kommunen i den nedersta kvartilen vilket innebär att man är bland de
25 procent kommuner som har högst sjukfrånvaro i landet. Timvikarierna står för en hög
andel sjukfrånvaro.
89 % av medarbetarna är nöjda med sin sysselsättningsgrad och motsvarande siffra 2017 var
90 %.
Det är en utmaning att rekrytera personal, framförallt inom vissa bristyrken, nyckeltjänster
och chefsposter.

Analys:
Många av resultaten i HME-enkäten är gröna, även om vissa marginellt har sjunkit från förra
året. Det visar ändå att utifrån helheten är många medarbetare nöjda med sin arbetsplats och
arbetssituation. Vi har också ett gott resultat vad gäller motivation och ledarskap. De

satsningar som har gjorts för att förbättra medarbetar- och ledarskapet verkar således ha gett
viss effekt.
En utmaning som resultaten i medarbetarenkäten visar är att flera medarbetare inte känner
att de hinner med sina arbetsuppgifter och inte känner sig utvilade efter jobb och ledighet.
Det här är faktorer som bland annat kan påverka sjukfrånvaron negativt. Förvaltningen
behöver skapa förutsättningar och underlätta för medarbetarna för att de ska hinna med.
Idag finns det inget bra system för att följa upp sjukfrånvaron utan den räknas ut manuellt
vilket är väldigt tidskrävande. Ett system där det är möjligt att när som helst följa upp
sjukfrånvaron och kostnader för denna skulle underlätta uppföljningen mycket. Tätare
uppföljningar skulle förmodligen också innebära att det går att sätta in åtgärder betydligt
tidigare än vad som görs idag.
Inom vård och omsorg är både sjukfrånvaron och övrig frånvaro hög. Det beror bland annat
på att det inte finns tillräckligt med vikarier. Ordinarie personal går in och arbetar extra som
vikarier och det kan i sin tur leda till hög arbetsbelastning och att de blir mer sjukskrivna.
Medarbetarna inom vård och omsorg känner också oro över att inte få någon vikarie
nästkommande dag. De känner sig även oroade över att behöva arbeta själv hos
våldsbenägna kunder och brukare.

Åtgärder:







Nytt digitaliserat uppföljningssystem, Power-BI, för att enkelt och när som helst
kunna följa sjukfrånvaron och kostnader för denna.
Extra fokus på vikarier. Två arbetsgrupper är tillsatta för att bland annat arbeta med
rekrytering och arbetsmiljö.
Utbildningsvecka för att stärka ledarskapet.
Arbetsmiljöutbildning för chefer.
Chefsstöd på intranätet som gör det enklare att följa processer, till exempel
rehabiliterings-processen
Fortsätta träffar inom Vård och omsorg där de träffar alla medarbetare inom
hemtjänsten. På mötena tas bland annat frågor om trivsel, motivation och
återhämtning upp.

6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet
samt minska användningen av skadliga kemikalier i våra verksamheter
Indikatorer
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark, (%)

Resultat
73 %

Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga kemikalier
Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare

Avvaktar
resultat

Resultat:
Kommunens bilpark har under året förstärkts med två elbilar och därför har också två
laddstolpar till elbilar installerats på kommunhusets parkering. Fler laddstolpar har

tillskapats vid resecentrum och vid ombyggnation av Torget förbereds även där platser för
laddstolpar. Upphandlingsenheten har fått uppdraget att fortsätta miljöanpassa kommunens
bilpark som idag består av 73 registrerade personbilar. 53 av dessa är klassade som miljöbilar
enligt tidigare miljöbilsdefinition.
Pengar har sökts och beviljats av ”grönare städer” för dagvattenhantering vid
ombyggnationen av Torget. En ny upphandlingspolicy arbetats fram och skall beslutas av
politiken under första delen av 2019. En av målets indikatorer var att denna skulle reglera
minskningen av skadliga kemikalier, vilket den inte kommer göra. Policyn har som
målsättning att bidra till hållbar utveckling, men pekar inte ut specifikt hur det ska göras.
En hållbarhetsgrupp har skapats under året. Ett första steg för gruppen är att göra ett bokslut
av kommunens miljömål som utgångspunkt i det framtida arbetet. Gruppen består av
representanter från upphandling, miljöenheten, kvalitetsutvecklare, folkhälsosamordnare,
kommunekolog och leds av sektorschefen från Samhällsutveckling. I kommunhuset kommer
ett pilotprojekt göras i en korridor för att säkerställa hur källsortering på arbetsplatsen kan
genomföras.
Kommunens miljömål sträcker sig till 2020 och arbetet med att förnya och utveckla dessa
kommer vara en del av hållbarhetsgruppens arbete under 2019.

Analys:
Hållbarhetsarbetet är en utmaning eftersom det är omfattande, spänner över hela
förvaltningen och resurserna avsatta för ändamålet är små. Hållbarhetsgruppen är dock ett
första steg för att identifiera möjliga vägar framåt.

Åtgärder


Fortsatta arbetet i hållbarhetsgruppen.

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommunen
Indikatorer
Andel sysselsatta i besöksnäring

Resultat
646

Resultat:
Sommaren 2018 var framgångsrikt utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Över 50 olika
evenemang arrangerades och den fina sommaren lockade ett stort antal turister. Såväl hotell,
verksamheter som restauranger märkte av detta. Ett exempel är Sommarland som under året
har haft besöksrekord med cirka 150 000 besökare. Under perioden januari till november
hade Leksand över 250 000 gästnätter (hotell, vandrahem, camping) vilket motsvarar över
46 % av den totala siffran för samtliga Siljans kommuner. Antalet gästnätter har ökat med
närmare 11 000 jämfört med samma period 2017. Antalet anställda inom besöksnäringen har
också ökat.
Renoveringen av Torget pågår och kommer efter färdigställande dels resultera i fler
parkeringsplatser men också en flexibel torgyta som möjliggör evenemang av olika slag.
Under året har Leksand firat 700 år och ett stort antal aktiviteter har genomförts. I samband
med själva årsdagen bjöd Leksands kommun våra medborgare på tårtkalas i centrala
Leksand, i samband med kulturkalaset anordnades en mängd aktiviteter för såväl unga som

gamla, och i samarbete med Clas Ohlson möjliggjorde ett stort antal aktiviteter för barn och
unga i Sparbanksparken.

Analys:
Efter en mycket bra sommar har besöksnäringen stärkts och det bör innebära ökade resurser
för investeringar. Kapaciteten hos boendeanläggningar finns utanför högsäsong och
sommaren, och det är där näringen kan växa. Ett strategiskt förhållningssätt är därför att
fokusera på aktiviteter och event som förlänger säsongen.

Åtgärder:


Fortsätta arbetet med en besöksnäringsstrategi för att ytterligare förtydliga
kommunens roll och vår besöksnäring.

8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de
som fått uppehållstillstånd
Indikatorer
Antal elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2 år)
Andelen elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom tre år
Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid
etableringstidens slut (2 år). (Redovisning med halvårs eftersläpning)

Resultat
15
40 %
31 %

Resultat:
Redovisningen sker med ett års fördröjning varför 2017 års siffror presenteras. Under 2017
började 31 procent arbeta eller studera inom 90 dagar efter etableringstiden vilket
resulterade i att kommunen hamnar i mitten i en nationell jämförelse.
Det är en marginell förändring från året innan på 32 procent. Antalet elever som påbörjat en
yrkesutbildning har ökat från 10 personer 2017 till 15 personer 2018. Andelen elever som
tagit studenten inom tre år är relativt oförändrad på cirka 40 procent.

Analys:
Till stor del delas ansvaret för detta på flera myndigheter, vilket också gör att beslut som
fattas på nationell nivå får direkt inverkan på hur goda resultaten blir. Kommunens olika
verksamheter bidrar utifrån sina uppdrag för att nå så hög måluppfyllelse som möjligt.
Kommunen har via en överenskommelse med Arbetsförmedlingen skapat och erbjudit 40 så
kallade extratjänster under året. De flesta platser har gått till personer med utländsk
bakgrund som fått uppehållstillstånd. Vidare har avdelningarna för familj och stöd,
vuxenutbildningen och gymnasieskolan utvecklat ett djupare samarbete under 2018.
Vuxenutbildningen har startat flertalet yrkesutbildningar i kombination med SFI. Detta har
gjort att flera nysvenskar är i utbildning eller kommit ut i egen försörjning.
Utbildningsplatserna har delvis tagits fram i samarbete med AME och gymnasiet. Genom
samarbetet har gymnasiet kunnat fylla på tomma platser inom utbildningar som finsnickeri
och restaurang- och livsmedel samtidigt som det också avlastar ekonomiskt bistånd för IFO.

Åtgärder:


Att fortsätta utveckla samarbetet mellan de olika avdelningarna för att kunna erbjuda
yrkesutbildning i kombination med SFI för att förkorta tiden för etableringen på
arbetsmarknaden.

9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets
främst sport- och friluftskommuner
Indikatorer
Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år
Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges
friluftskommun"
Antal besökare kulturhuset
Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter

Resultat
46 %
Avvaktar
resultat
Plats 8
258 533*
Ingen
mätning 2018

*fysiska och digitala besök

Resultat:
Granberget och Leksandshallen fortsätter att gå bra. Under sommaren har en översyn av våra
vandringsleder genomförts och en ny vandringskarta tryckts upp. Vidare har Naturkartan
köpts in och håller på att fyllas med information om exempelvis vandringsleder. Här kan vi
även lägga in information såsom badplatser och andra friluftsfrämjande områden. Genom
Naturkartan kan man enkelt med hjälp av sin telefon hitta ut i naturen. Detta för att verka för
att fler kommer ut i vår fantastiska natur och utövar friluftsliv för att i förlängningen bidra till
bättre folkhälsa.
Leksands kommun gick från plats 21 till plats 8 i årets friluftskommun.
Vi har ett natur- och friluftsråd på plats som träffas fyra gånger per år. Under våren kommer
våra medborgare bjudas in för att diskutera vad de tycker är viktigt för utvecklandet av
Leksands natur- och friluftsliv.
Tillsammans med kommunens dagliga verksamhet har ett pilotprojekt skapats för att bidra
till öppet landskap genom att personer med funktionsvariationer har hjälpt till med tillsyn av
djurhållningen i några utvalda fäbodar under sommaren. Det har även givit dessa personer
en möjlighet att komma ut i natur och mark.
Sektorn för samhällsutveckling arbetar med att ta fram underlag för ny sporthall. För att
möjliggöra byggnationen pågår även framtagandet av en ny detaljplan.
Stort fokus för kommunens kulturarbete har under året varit 700-årsjubileumet med allt från
utställningar och föreläsningar till konserter. Totalt har 121 193 personer besökt kulturhuset
fysiskt (bibliotek och utställning), vilket är färre än föregående år. Antalet virtuella besök till
biblioteket är dock 137 340 stycken och en av orsakerna till det minskade fysiska
besöksantalet. 23 kulturföreningar får stöd från Kulturavdelningen.
Andelen elever i åldersgruppen 7 till 15 år som deltar i kulturskolan var 45 procent under
2018, vilket gör att kommunen placerar sig i den övre kvartilen nationellt sett.

Analys:

Arbetet med att stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets
främsta sport och friluftskommuner pågår för fullt. Vi tror på ytterligare förbättrad plats i
mätningen ”årets friluftskommun” till nästa år. I SCB:s medborgarundersökning framgår
tydligt att våra medborgare har hög nöjdhet då det gäller både kultur- och fritidsaktiviteter i
kommunen. Under våren genomfördes en enkät till våra medborgare som även den pekar på
att vi gör rätt saker, såsom exempelvis våra vandringsleder.

Åtgärder:



Fortsätta förverkliga de projekts som påbörjats, såsom byggnation av en ny sporthall,
färdigställande av dalstationen i Granberget och Naturkartan.
Bjuda in våra medborgare för dialog gällande natur- och friluftslivet.

10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt
utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas kontakter med
kommunen
Indikatorer
Delaktighetsindex
Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom en
arbetsdag
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett
direkt svar på en enkel fråga
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställer en enkel fråga till kommunen
Informationsindex kommunens Webbplats
Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på
lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet

Resultat
Ingen
mätning
72 %
50 %
87 %
Ingen
mätning
Genomfört

Resultat:
2018 fick 72 procent (%) svar på e-post inom en dag, jämfört med 87 % 2017. Andelen
medborgare som fick direkt svar på en enkel fråga via telefon var 50 % vilket är en försämring
jämfört med 2017 då 61 % fick svar. När det gäller medborgarnas upplevelse av kommunens
bemötande i telefon så upplevs det ungefär lika bra 2018 med 87 % nöjda medborgare som
2017 då 86 % var nöjda. Vid en nationell jämförelse hamnar kommunen i den mellersta
kvartilen inom samtliga områden.
Flertalet av de chefer som har haft externa möten har visat presentationen gällande
kommunens vision, uppgift och verksamhet.

Analys:
Vid djupare jämförelse med tidigare års mätningar kan man se tendenser till att övriga
kommuner förbättrat sina resultat. Detta leder till att kraven för att ligga högre än andra
kommuner höjs än mer. Vi behöver därför förbättras inom samtliga områden. Det är av stor
vikt att kontinuerligt arbeta aktivt med servicenivå och tillgänglighet för att bli en
framstående kundtjänst inom offentliga sektorn.

Avseende andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom en
arbetsdag ligger kommunen som har en svarsfrekvens på 72 % hela 8 % lägre än snittet.
Detta trots att kundtjänst (som besvarat 75 % av e-posten som är med i mätningen) har en
indikator som visar när e-post ej har besvarats i tid och då behöver hanteras skyndsamt. En
orsak till det låga resultatet efter att ha analyserat de e-postsvar som mottagits kan därför
vara att svaren i vissa fall inte till fullo besvarat den inkomna frågan. Istället har det
besvarats med en länk till webbplatsen och därför inte noterats som något svar. Svaret kan
även ha dröjt i de fall kundtjänst skickat frågan vidare i organisationen.
När det gäller tillgängligheten i telefon har resultatet sjunkit senaste året och kommunen
ligger något lägre än snittet (54 %). Viktigt att påvisa är att mätningen avser svar inom 60
sekunder. En positiv tendens är dock att kommunen sedan förra året ökat i andel som får
svar inom två minuter. 2017 visade mätningen att 63 % fick svar inom 2 minuter och 33 %
inte fick någon kontakt alls. Det kan jämföras med 2018 när 67 % fick svar inom 2 minuter
och andelen som inte fått någon kontakt alls minskade till 27 %. Vid en djupare analys kan
man ana en tendens att samtalen som hanterats och besvarats av kundtjänst över lag har
uppfattats bra, men att svarstiden varit något lång. Avseende de samtal som kopplats vidare
(närmare en tredjedel av samtalen i mätningen) har mer än hälften av dessa uppfattats som
dåliga.
En bidragande orsak till att det är en lång svarstid hos kundtjänst kan bero på att samtalen
blir längre vid de fall kundtjänsthandläggaren besvarar och avslutar ärendet själv och inte
kopplar vidare. De behöver också vara mer vaksamma på om det står samtal i kö.
Att svarsfrekvensen blir låg och även anses som dålig i många fall av de samtal som kopplas
vidare kan bero på att personen inte finns på plats alternativt att kundtjänsthandläggaren har
vänt sig till fel person vilket gör att den inringande då inte får svar på sin fråga.

Åtgärder:






Initiera ett rullande schema på kundtjänst där det varje dag finns en utsedd person
som säkerställer att inkommen e-post besvaras i tid. Detta för att sträva efter att ligga
i samma kvalitét eller bättre i förhållande till övriga kommuner.
Genomföra workshop med medarbetarna med fokus på analys av e-postsvaren och
dialog kring vad som ska innefattas i ett bra svar.
Förändra arbetssättet avseende telefonin och så långt det går undvika att koppla
samtal vid frågor.
Utbilda och informera kollegorna i kommunen avseende vikten att koppla ifrån när
man inte har möjlighet att besvara sina samtal.

11. Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus på de
äldre samt öka digitaliseringen i våra kommunala verksamheter
Indikatorer
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende allmänheten
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende ledning, arbetssätt
och metoder

Resultat

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende äldre och personer
i behov av omsorg

Resultat:
Under hösten har biblioteket arbetat med ett projekt med IT-guider, där unga nysvenskar
utbildats för att sedan kunna hjälpa och stötta äldre personer som vill lära sig mer om
exempelvis Facebook, Instagram och mobilt bank-id. IT-guiderna finns tillgängliga på
biblioteket onsdagar och lördagar, och nu även på Insjöns bibliotek. Projektet har varit
mycket lyckat och nöjdheten hos dem som fått hjälp är 4,93 av 5 möjliga. Totalt finns i
dagsläget sju utbildade guider. Förutom att guiderna fyller ett behov ger det även möjlighet
för våra nysvenskar till en första arbetslivserfarenhet. Ungdomarna utvecklar sitt språk och
sitt kontaktnät i lokalsamhället, medan besökarna får hjälp med att bli digitala medborgare.
Den digitala utvecklingen på våra särskilda boenden har gått fort sedan tillgång till bredband
och fiber ökat. Alla särskilda boenden har till exempel införskaffat läsplattor som har gjort att
de boende kan låna för privata bruk med individuella nerladdade appar, och ett nytt
verksamhetssystem har kommit igång som hjälper personalen med bättre planering för
brukare och personal i det dagliga arbetet. Vård och omsorg var en av fem finalister i kampen
om att bli Sveriges E-Hälsokommun 2018. Nyckelfria digitala lås har installerats hos nästan
alla kunder inom hemtjänsten vilket ger färre resor att hämta nycklar i grupplokalen, en
bättre arbetsmiljö för personalen och en ökad trygghet för kunderna. Digitala signeringslistor
har införts som ökar patientsäkerhet och minskar läkemedelsavvikelser.
Genom statsbidrag har det varit möjligt att investera i hjälpmedel såsom GPS-klockor, Music
Dolls, fallsensorer och lyftstolar vilket är en kvalitetshöjning för brukarna och ökar
självständigheten och tryggheten för brukarna. Det ökar även tryggheten för anhöriga när de
vet att deras närstående har exempelvis en GPS-klocka på sig och kan hjälpas hem om de gått
vilse.
Under två år har vård och omsorg deltagit i ett Vinnova projekt tillsammans med LD
hjälpmedel, Habiliteringen Dalarna, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Projektet
har resulterat i en digital medicinpåminnare som gör att brukare kan klara sin medicinering
själv vilket ökar självständigheten och livskvaliteten.
I maj månad blev kommunen först i länet med att införa elektroniska journaluppgifter till
den nationella plattformen (NPÖ) detta betyder att landstinget kan läsa delar av kommunens
HSL journal. Detta bidrar till en högre patientsäkerhet.
Arbetet med att digitalisera hela den kommunala förvaltningen pågår på bred front. Det finns
ett digitaliseringsråd med representation från kommunledningen och vissa stödfunktioner,
samt en digitaliseringsgrupp som består av en digitaliseringsledare för varje sektor. Under
2018 identifierades drygt 40 pågående större digitala projekt inom förvaltningen.

Analys:
Under 2018 satte sig organisationen kring det gemensamma digitaliseringsarbetet. Varje
sektor har en digitaliseringsledare med uppdrag och avsatt tid för sektorns digitala utveckling
och för att delta i det förvaltningsövergripande arbetet. Digitaliseringsgruppens uppdrag har
förtydligats. De har till uppgift att följa de digitaliseringar som genomförs och rapportera till
kommunledning och politik samt stötta de verksamheter som vill komma igång med

digitaliseringsinsatser. I övrigt har gruppen till uppgift att utbyta erfarenheter mellan
sektorerna samt att bedriva omvärldsbevakning inom respektive sektors ansvarsområde.
Vid årets början låg fokus på att identifiera potentiella utvecklingsinsatser och driva på
genomförandet. Eftersom verksamheterna i så pass stor utsträckning själva identifierar
behov av digital utveckling och också initierar utvecklingsinsatser flyttades fokus till att följa
det arbete som redan görs. Nyttan med planerade digitaliseringsinsatser ska tydligt beskrivas
för att bättre följa upp de insatser som görs. Bytet av fokus till att följa och stötta de insatser
som verksamheterna genomför eller vill genomföra känns mycket lyckat. Det blev tydligt
under året att verksamhetsutveckling bäst sker i verksamheten av de som arbetar där.
Inför 2019 har sektorerna identifierat flera stora digitaliseringsprojekt, och under året
kommer sektorerna att prioritera de projekt som ger störst effekt eller som är enkla att
åtgärda. Till exempel är nu autentiseringsplattformen på plats vilket gör att vi kan erbjuda Eblanketter för ansökningar inom vård och omsorg. Enklare biståndshandläggning införs
vilket gör att medborgarna kan söka insatser om de behöver utan besök av en
biståndshandläggare. En ny webb är under upparbetning så det ska bli lättare att hitta
information på webben.

Åtgärder:


Varje digitaliseringsprojekt ska beskrivas och följas upp utifrån effekt, effektmål och
nyttor.

12. Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga missbruk
av alkohol, narkotika, doping och tobak
Indikatorer
Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan

Resultat
Ingen
mätning
8,0

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol

34,8 %

ÅK 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika

5,1 %

Resultat:
Resultatet visar att 5,1 procent bland årskurs 1-elever på gymnasiet har använt narkotika och
34,8 procent har använt alkohol. Vi vet inte hur detta resultat förhåller sig över tid eller i
relation till övriga kommuner. Det finns ingen nationell redovisning över andel invånare fån
16 till 84 år med riskabla alkoholvanor för 2018.

Under åren 2016 till 2017 uppnåddes låga resultat gällande årskurs 5-elevers trygghet. Index
enligt Skolverket låg 2016 på 7,9 vilket motsvarade den nedersta kvartilen, medan resultatet
för 2018 var 8,0 vilket motsvarade det nationella snittet.

Analys:

Under 2018 har det skett ett aktivt arbete med att öka tryggheten för eleverna på skolorna.
Arbetet har burit frukt och tryggheten upplevs bättre enligt enkätundersökningar. Leksands
kommuns grundskolor har lyckats förbättra resultatet något medan övriga riket generellt har
sjunkit gällande trygghet. I fråga om bruk av alkohol och narkotika är detta det första året
som skolsköterskorna har haft databasen ELSA (elevhälsodatabas). För de siffror som
sammanställts gällande gymnasiets årskurs 1-elever finns det i nuläget ingen jämförelsedata.
Inom Region Dalarna arbetar man på att sammanställa data från länets samtliga kommuner.
Det gör att vi framöver kommer vi att kunna jämföra oss med övriga kommuner i länet samt
över tid.

Åtgärder:


Föra dialog med Region Dalarna kring hur Leksand kan bidra med sammanställning
och samordning av data via ELSA för framtida beslutsunderlag kring nödvändiga
och/eller förebyggande insatser.

Finansiell måluppfyllelse
Leksand kommun har beslutat om fem finansiella mål för god ekonomisk hushållning i sina
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. En avstämning av dessa görs på de kommande
sidorna i den finansiella analysen. De kommenterades även i tidigare avsnitt i
årsredovisningen som utförligt beskriver de tre lagstadgade kraven; god ekonomisk
hushållning, balanskrav och resultatutjämningsreserv.

Årets resultat skall motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över en
femårsperiod (2016-2020)

Årets resultat som andel av skatter och bidrag
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Målet är satt utifrån att kommande investeringar skall klaras av utan ökad belåning,
samtidigt som kommande generationer skall kunna få motsvarande offentlig service som
dagens med samma skatteuttag. Utifrån nuvarande investeringsnivåer behövs dock ett
resultat på över 2 %.
Leksands kommun når inte målet om 2 % överskott av skatter och bidrag för året 2018, detta
då resultatet uppgår till -1,1 %. För budgetperioden 2016-2020 uppgår resultatet till 1,5 %,
målet nås därmed inte trots de goda resultaten 2016-2017. Kommande år blir också
ekonomiskt sett svårare som följd av vikande konjunktur, snabb kostnadsutveckling och
minskade statsbidrag.
Under perioden 2013-2017 har kommunen haft mycket goda resultatet beroende på god
skatteutveckling samt en del intäkter av engångskaraktär. 2018 normaliseras resultatet och
det kommer vara en utmaning att nå överskott och framförallt ett på 2 % av skatter och
bidrag.

Verksamheternas nettokostnader skall inte öka mer än skatter och bidrag,
jämfört med föregående år
Verksamheternas nettokostnader samt förändring jmf med fg år
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Verksamhetens nettokostnadsökning mellan 2015-2016 , 2016-2017 och 2017-2018 har varit
hög, 6,5 %, 5,5 % respektive 5,3 % (utan skatteväxlingen cirka 7 %). 2018 har
nettokostnadsökningen fortsatt, det beror bland annat på att statsbidragen från
Migrationsverket har minskat med 36 mkr (51 %) jämfört med 2017 och 75 mkr (67 %)
jämfört med 2016. Detta visar på vikten av att vända trenden med de ökade kostnaderna och
komma igång med effektiviseringar. Samtidigt är de demografiska underliggande faktorerna
en stor orsak till de ökade kostnaderna och det är något som är mycket svårt att påverka. Men
enbart generella kostnadsökningar och demografi förklarar inte den stora
nettokostnadsökningen.
Verksamhetens nettokostnad ökade med 5,3 % (44 mkr) och skatterna med 0,8 % (7 mkr).
Att skatterna ökade så lite beror på en skatteväxling med 47 öre med landstinget inför 2018,
men samtidigt minskade detta kostnaderna med lika mycket vilket motsvarar cirka 15
mkr/år.
Tittar vi enbart på sektorernas nettokostnad så ökade de med 5,5 % (44 mkr) mellan 2017
och 2018, detta berodde framförallt på minskade intäkter -7,6 % (33 mkr) och ökade
kostnader +1,0 % (11 mkr), kostnadsökningen utan skatteväxling hade varit 2,1 % (26 mkr).
Över tid kommer också avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna att stiga som en följd
av stora investeringar, självfinansieringsgrad på under 100 % och ökade räntenivåer. Detta
innebär att en allt större andel av skatteintäkterna kommer att gå till kapitalkostnader samt
även till ökade pensionskostnader, vilket minskar de kvarvarande resurserna till
verksamheterna.
Minskade ersättningar från Migrationsverket gör att de underliggande kostnadsökningarna
måste kunna finansieras med egna medel i större utsträckning än 2015-2017.

100 % Självfinansieringsgrad över budgetperioden 2018-2021.
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 68,8 mkr jämfört med budget 127,9 mkr d.v.s. en
avvikelse på 59,1 mkr, av detta äskas 49,9 mkr över till 2019 och räknas därför in där.
För budgetperioden 2018-2021 räknar kommunen inte med att nå målet utan
självfinansieringsgraden blir 41 %, detta som följd av stora investeringar i den nya förskolan
Myran, nytt särskilt boende, sporthall, vägbyggen, mm.
Sammantaget kommer de höga investeringsnivåerna innebära högre kapitalkostnader och
minskade ekonomiska ramar för verksamheterna.
Gällande det nya särskilda boende så minskar samtidigt en extern hyreskostnad på 8 mkr/år
när kommunen går ur dessa lokaler.
Under åren 2015-2018 har självfinansieringsgraden varit 103 %, detta tack vare goda resultat
(totalt 95 mkr) och att en stor del av investeringarna inte hunnits utföras i tid, hade samtliga
investeringar gjorts enligt tidplan hade självfinansiering varit cirka 83 %.

Soliditeten inklusive den del av pensionsskulden som redovisas som
ansvarsförbindelse skall förbättras jämfört med föregående tre år

Soliditet ink pensionsåtagande
Leksand

30,00%
20,00%

Landsbygdskommun med
besöksnäring (Leksands kommungrupp
sedan 2017)

3,5%

10,00%
0,00%
-10,00%

8,0%

11,7%

10,7%

2017

2018

-4,3%
2014

2015

2016

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i
vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive
skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre
period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet
innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella
handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen och löneskatt för Leksands kommun har succesivt
förbättrats i flera år, detta beroende på goda resultat som har ökat på det egna kapitalet,

tillgångarna inte har ökat i samma takt (tack vare lägre investeringsnivåer än budgeterat)
samt att pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse minskat varje år som en
följd av utbetalningar. 2018 försämrades soliditeten med 1,0 procentenheter. Detta som följd
av att ansvarsförbindelsen ökade något och ett negativt resultat. Här finns också en risk
framöver kring ansvarsförbindelsens utveckling som följd av översyn av beräknad livslängd
för befolkningen som skulle öka skulden om medellivslängden beräknas ha ökat.
Då målet är att soliditeten skall förbättras jämfört med föregående tre år så har detta mål inte
fullt ut uppnåtts 2018. Soliditeten är högre än snittet (7,9 %) för de tre föregående åren, men
lägre än 2017 därmed anses målet delvis ha uppnåtts. Framöver finns en risk att soliditeten
vissa år kan minska som följd av stora investeringar och lägre resultat.

Sektorernas skall hålla sin budget

Budgetavvikelse
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Samhällsutveckling

Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit låg även under 2018, detta trots ett extra
tillskott på 13,0 mkr till Lärande och stöd under pågående år. Den totala budgetavvikelsen för
sektorerna uppgår till – 25,7 mkr (-3,1 %). Mer om respektive sektors ekonomi finns under
verksamhetsberättelsen.

Sammanfattande kommentar om finansiella mål
Under året har kommunen nått 0/5 finansiella mål, medan ett nås delvis, därmed uppfylls
inte målen för god ekonomisk hushållning. Att resultatmålet på 2 % procent av skatter och
bidrag inte nås 2018, att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna, investeringarna kan inte
finansieras utan ökad belåning och bristande budgetföljsamhet innebär stora utmaningar att
nå de finansiella målen kommande år.
En växande befolkning innebär såväl möjligheter som utmaningar, bland annat investeras
stora belopp och en stor andel barn och äldre leder till ökade kostnader. En utmaning blir hur
mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive lån. Detta kan i
sin tur påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift i form av löner, lokaler
m.m.

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen.
Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att
budgetera och redovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska
besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna.

Totalt

Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras
med motsvarande överskott de närmaste tre åren.
Varje år ska redovisas en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen,
se nedan. Den inleds med årets resultat, vilket reduceras och/eller tillförs med ett antal
poster enligt lagstiftningen. När det är gjort, får man fram årets resultat efter
balanskravsjusteringar före eventuell avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv).
Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid
försäljning av anläggningstillgångar samt uttag ur pensionsmedel räknats bort. Kommunen
uppfyller inte kommunallagens balanskrav för 2018. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar uppgår till -14,7 mkr, motsvarande -1,7 % av skatter och bidrag,
balanskravsresultatet uppgår också till -14,7 mkr då inga förändringar har skett i
resultatutjämningsreserven. Leksands kommun har inga tidigare underskott att återställa.
Under åren 2020-2022 är målsättningen att återigen ha överskott och därmed kunna
återställa det negativa resultatet för 2018. Under 2019 prognosticeras kommunen ha ett
underskott på uppemot 10 mkr och kommer då att använda sig av
resultatutjämningsreserven för att inte ha ett negativt balanskravsresultat.
Balanskravsutredning, tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserven
Balanskravsresultat

2018
-9 754
-4 916
-14 670
0
-14 670

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Från och
med 2013 finns det möjlighet att tillämpa RUR och föra medel mellan olika år. Tanken är att
överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider när skatteintäkterna ökar
för att sedan användas för att täcka underskott under svagare tider då skatteintäkterna
minskar. Regler för kommunens reservering till och disponering av RUR finns i särskilda
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna får disponering ske när skatteunderlagsprognoserna för ett enskilt år faller under det tioåriga genomsnittet för
skatteunderlagets utveckling. För 2018 var inte skatteutvecklingen sådan att en disponering
från resultatutjämningsreserven är möjlig. Leksands kommun har ett tak för hur stor den
totala avsättningen får vara, det taket uppgår till 6 % av de genomsnittliga skatteintäkterna
för de tre senaste åren (2016-2018). Detta tak uppgår för tillfället till 51,4 mkr och
reserveringen uppgår till 60,6 mkr. Att nyttja hela reserven som är en del av det egna
kapitalet skulle innebära att det egna kapitalet uppgår till 48,9 mkr och soliditeten skulle
sjunka till 4,8 % inklusive ansvarsförbindelsen.
Att Leksands kommun inte väljer att täcka upp det negativa balanskravsresultatet på 14,7
mkr 2018 beror på att i lagens förarbeten anges att skatteunderlagsökningen i procent för
aktuellt år skall understiga snittet för de senaste 10 år på riksnivå. Detta är också något
kommunen har beslutat om i sina egna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och regler
för disponering ur resultatutjämningsreserven, detta villkor är inte uppfyllt 2018, men 2019
är det möjligt.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Ingående värde, Mkr
Reservering till RUR, Mkr
Disponering av RUR, Mkr
Utgående värde, Mkr
Utgående värde/ snitt av skatteintäkter tre senaste åren, %

2018
60,5
0,0
0,0
60,5
7,1

2017
60,5
0,0
0,0
60,5
7,3

Övriga finansiella nyckeltal samt risk och kontroll
Eget kapital
Det egna kapitalet visar i vilken mån kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel.
Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen (gammal pensionsskuld fram till 1998)
redovisad i balansräkning har under de senaste fem åren ökat med 146 mkr och uppgår till
110 mkr, men minskade 2018 med 10,1 mkr. Att det egna kapitalet har ökat tidigare beror
framförallt på att resultaten 2013-2017 varit väldigt goda, totalt 162 mkr (4,0 % av skatter
och bidrag), att ansvarsförbindelsen generellt minskar varje år (dock inte 2018) och att
tillgångsökningen kunnat ske utan någon större ny-belåning.
Det egna kapitalet (exklusive ansvarsförbindelsen) uppgår till 30 407 kr/invånare 2018
jämfört med 31 413 kr/invånare 2017. Jämfört med snittkommunens 44 057 kr/invånare och
”landsbygdskommun med besöksnäring” (Leksands kommuns kommungrupp from 2017)
37 413 kr/invånare, båda siffrorna avser 2017.

Låneskuld
Kommunens låneskuld har varit i princip oförändrad sedan 2011 när den ökade kraftigt från
cirka 100 mkr till 200 mkr. Under 2016 ökade lånen med 41 mkr som en följd av de stora
fordringarna på Migrationsverket. Under 2018 är låneskulden oförändrad och uppgår
därmed till 230 mkr. Under 2018 har fordringen mot Migrationsverket minskat med 26,5
mkr till 19,5 mkr. Kommunen har valt att inte amortera utan istället har kassan ökat med 7,2
mkr till 53,9 mkr. Bakgrunden till detta beslut är kommande stora investeringar.
De långfristiga skulderna uppgår till 16 506 kr/invånare 2018 jämfört med 16 667
kr/invånare 2017. Jämfört med Leksands kommungrupp där skulden 2017 uppgick till 17 821
kr/invånare respektive snittkommunens 28 969 kr/invånare.
Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld var i snitt 0,61 % (0,73 % 2017). Lånens
räntebindningstid har minskat under 2018 från 2,92 år till 2,51 år vilket ökar risken för
kommunen inför kommande räntehöjningar.

Skuldsättningsgrad
Kommunens skuldsättningsgrad ökade kraftigt mellan 2010 och 2012 från 44,7 % till 56,6 %.
Som en följd av ökade lån och minskade tillgångar. Sedan dess har en succesiv förbättring
skett. 2018 har skuldsättningsgraden återigen ökat något och uppgår till 52,8 % exklusive
ansvarsförbindelsen, det är första gången sedan 2012 som skuldsättningsgraden ökat.
Ökningen beror framförallt på ökade pensionsavsättningar (11,6 mkr), dvs kommunen har

ökade pensionsskulder och negativt resultat. Inklusive pensionsskulden som redovisad som
ansvarsförbindelse uppgår skuldsättningsgraden till 89,3 %. Detta är en ökning med en
procentenhet och beror på ökade pensionsavsättningar, oförändrad ansvarsförbindelse och
negativt resultat.
Att skuldsättningsgraden tidigare succesivt har minskat beror på senare års goda resultat,
hög självfinansiering av investeringar och att en del investeringar inte hinner utföras i tid.
Men över tid väntas skuldsättningsgraden öka som en följd av stora investeringar och sämre
resultatutveckling.

Likvida medel - kassalikviditet
Omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med
kortfristiga skulder. Detta nyckeltal beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt,
vid värdet 100 % klarar kommunen precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden.
2018 var kommunens kassalikviditet 102 %, detta är en försämring jämfört med 2017 (116
%). Minskningen beror framförallt på minskad kassa hos bolagen. Här har kommunen haft
en positiv trend i flera år tidigare och en hög kassalikviditet minskar risken för att behöva
låna pengar för tillfälliga behov. 2017 uppgick kassalikviditeten till 122 % för kommuner i
Leksands kommungrupp och till 124 % för snittkommunen.
Totalt sett uppgår de likvida medlen inom kommunen till 115,9 mkr (53,9 mkr exklusive
koncernkonto). Detta är en förbättring med 7,2 mkr jämfört med 2017 för kommunen
exklusive koncernkontot. Förbättringen beror på en minskad fordran på Migrationsverket
med 26,5 mkr.

Pensionsåtagande
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika
sätt enligt den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med
1998 och framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i
resultaträkningen och som en avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen.
Den delen av pensionen som redovisas som ansvarsförbindelse kommer att belasta
kommunen resultaträkning löpande i minst 40 år till, under 2018 uppgick denna kostnad till
16,2 mkr inklusive löneskatt. 2018 ökade ansvarsförbindelsen med 0,1 mkr jämfört med 2017
uppgick till 370,5 mkr. Ökningen berodde på nyintjäning av pension samt uppräkning av
skulden. Oftast minskar ansvarsförbindelsen som följd av utbetalningar, ex minskade den
med 16,0 mkr 2017.
Avsättningen för pensioner i balansräkningen ökade med 11,6 mkr och uppgår till 48,1 mkr,
den kommer inte påverka resultatet vid utbetalning, men kommunen bygger ny skuld och vid
utbetalning kommer likviditeten påverkas negativt.
Den genomsnittliga pensionsförpliktelsen som inte tagits upp bland skulderna uppgick 2017
till 23 767 kr/invånare, jämfört med kommungruppens 23 308/invånare och
snittkommunens 19 168 kr/invånare. För Leksands del är motsvarande siffra 2018 23 538
kr/invånare. Trenden är att denna förpliktelse minskar, men på kort sikt kan den öka eller
minska i långsammare takt på grund av bland annat de beräkningsändringar som kan
komma att ske som en följd av ökad medellivslängd och sänkt ränta. En ökning för den

beräknade medellivslängden med exempelvis sex månader skulle för Leksands del innebära
en ökning av ansvarsförbindelsen med ca 17 mkr.

Borgensåtaganden
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform, det handlar framförallt om
bostäder, vatten och avfall. De investeringar som görs av de bolag som ansvarar för dessa
verksamheter finansieras med lån med kommunal borgen. Skulle bolagen inte kunna fullfölja
sina betalningsförpliktelser gentemot gäldenärerna så är kommunen ansvarig för dessa lån.
Det innebär risker som kommunen måste hantera.
Kommunen har borgen mot ett flertal föreningar. Under 2018 har borgen mot Dalatrafik AB
minskat ner till noll från den nyttjade nivån 9,5 mkr som en följd av skatteväxlingen. Borgen
mot Leksands IF har ökat från 1,2 mkr till 8,9 mkr.
Det finns även en solidarisk borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 288
medlemmar (kommuner 277 stycken och landsting 11 stycken) har avtalat att vid ett
eventuellt infriande så sker fördelning efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet är
kommunens andel av skulderna 0,238 procent.
För Leksands kommun, precis som för kommunsverige i stort så ökar borgensåtagandet per
invånare, men för Leksands del snabbare än för snittet. Detta beror på stora investeringar i
de kommunala bolagen i bostäder och vattenhantering. Det innebär ökade åtaganden för
framtida generationer och minskat utrymme för framtida investeringar.
Under 2019 kommer kommunens nyttjade borgensåtagande att fortsätta öka i snabb takt i
och med att arbetet för att nå visionen om 18 000 invånare till 2025 fortsätter.
Risken att kommunen på sikt skall behöva infria sina borgensåtaganden bedöms som små
utifrån bolagens resultat- och balansräkningar samt det faktum att bolagen till 100 % är ägda
av kommunen och det bör i sin tur förenkla styrningen och kontrollen av dessa.
Gentemot mindre föreningar är risken högre, men samtidigt är åtagandena betydligt mindre.

Övriga ansvarsförbindelser (borgen) i Mkr
Leksandsbostäder AB
Leksands vatten AB
Övriga
Totalt
Per invånare (tkr)
Landsbygdskommun med besöksnäring (tkr)
Alla kommuner, medel (tkr)

2018
351
275
21
647
40,9

2017
323
201
24
548
35,1
48,0
24,5

2016
270
173
24
462
29,8
44,6
24,2

Prognossäkerhet
Ett sätt att mäta risk och kontroll/styrning är att mäta prognossäkerhet. En god
prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till
förändrade förutsättningar under året. Prognossäkerhet kan mätas genom jämförelse av den
helårsprognos som gjordes i samband med tertialbokslutet i augusti och helårsresultatet.

Verksamheterna har fortsatt arbetet med att löpande upprätta handlingsplaner med
målsättning att på sikt ge en ekonomi i balans. Arbetet tar dock tid för att lyckas i hela
organisationen.
På senare år har kommunen haft stora avvikelser mellan prognos per sista augusti
(delårsbokslut) jämfört med årets utfall. Ute på sektorerna har prognosen löpande
försämrats under året och utfallet har oftast varit sämre än angavs i prognosen. Prognosen
för sektorerna per april var – 5,0 mkr, per augusti -20,8 mkr och utfallet blev –25,7 mkr, i
samtliga siffror är tilläggsanslaget till Lärande och stöd på 13 mkr beaktat.
Utifrån detta kan slutsatsen dras att prognoser, kontroll/styrning och förmågan att agera på
förändrade förutsättningar behöver stärkas samt att fastställa en mer verklighetsnära budget.
Jämförelse prognos augusti med utfall för året (mkr)
Resultatprognos för året i april (T1)
Resultatprognos för året i augusti/delårsbokslut (T2)
Utfall året
Avvikelse prognos T2 mot utfall (mkr)

2018
-3,9
+0,1
-9,8
-9,9

2017
+23,5
+11,9
+25,7
+13,8

Avslutande kommentarer och framtiden
Den finansiella analysen visar att ekonomin för Leksands kommun har försämrats under
året. Detta framförallt som följd av underskottet. I kommunens riktlinjer för god ekonomisk
hushållning är de flesta målen satta på ett flerårsperspektiv för att skapa mer långsiktighet i
ekonomin. Möjligheten att kommande år nå de finansiella målen bedöms vara små, speciellt
kring resultat och självfinansiering.
För att ha en ekonomi i långsiktig balans krävs att verksamheterna bryter
kostnadsökningarna och närmar sig sina respektive standardkostnader. Nås inte dessa så
behöver en större del av kostnaderna täckas av egna kommunala skatteintäkter än fallet är
idag, då kostnadsutjämningen kompenserar kommuner utifrån sin standardkostnad och inte
den faktiska. Detta betyder i praktiken skattehöjningar eller sänka ambitioner för god
ekonomisk hushållning och därmed en sänkt standard för kommande generationer.
Konjunkturen förväntas dämpas under kommande år, vilket innebär att skatterna inte ökar i
lika snabb takt som 2015-2017 eller ens i nivå med 2018. Detta kombineras med ökade
pensionskostnader, demografiskt betingande kostnader, minskade statsbidrag samt
ambitionshöjande kostnadsökningar.
Likviditetsmässigt har Leksands kommun som många andra kommuner stora utmaningar
framöver. Det är inte bara drift- och pensionskostnader som ökar, utan också stora
investeringsbehov. Detta förväntas innebär en ökad skuldsättningsgrad över tid och därmed
ökade kapitalkostnader.
Leksands befolkning uppgick i slutet av 2018 till 15 804 invånare jämfört med 15 640
invånare i slutet av 2017, det är en ökning med 1,0 %. En ökad befolkning innebär ökade
skatteintäkter, men då en stor del av befolkningstillväxten sker i åldersgrupperna 0-19 och
65+ så ökar kostnaderna snabbare, detta gäller Leksands kommun såväl som Sverige.

Därmed blir det allt viktigare att arbeta på nya effektivisare sätt då den arbetsföra andelen i
befolkningen minskar.

Driftredovisning
Nedan visas avvikelser mot intäkter respektive kostnader för bland annat respektive sektor.
Enskilda bruttoavvikelser är i många fall inget oväntat, utan kan bero på riktade statsbidrag
som inte budgeteras och någon kostnad finns inte heller om inte bidraget erhålles. Samtidigt
är nettoavvikelsen för sektorerna stor och åtgärder kommer att krävas för att hålla en budget
i balans och för att nå de finansiella målen.
Kostnader
Utfall

Budget

Intäkter
Avvikelse Utfall

Budget

netto
Avvikelse Utfall

Budget

Avvikelse

75,9

77,8

1,9

38,2

39,6

– 1,4

– 37,7

– 38,2

0,5

Verksamhetsstöd

159,4

142,8

– 16,6

99,0

80,4

18,6

– 60,4

– 62,4

2,0

Lärande och stöd

535,2

493,4

– 41,8

132,5

117,7

14,8

– 402,7

– 375,7

– 27,0

Vård och omsorg

375,5

366,5

– 9,0

95,8

90,1

5,7

– 279,7

– 276,4

– 3,2

95,6

91,0

– 4,6

36,3

29,6

6,7

– 59,3

– 61,4

2,1

1 241,6

1 171,5

– 70,1

401,8

357,4

44,4

– 839,8

– 814,1

– 25,6

9,8

4,3

5,5

9,8

4,3

5,5

Politik och kommunledning

Samhällsutveckling
Summa
Övriga poster
Avskrivningar

38,2

43,9

5,7

1,5

1,5

-

– 36,7

– 42,4

5,7

Pensioner och övriga
personalkostnader

22,4

24,0

1,6

– 0,5

1,1

1,6

– 23,9

– 24,4

0,5

1 303,2

1 239,4

– 63,9

413,7

364,3

49,9

– 890,6

– 876,6

– 14,0

34,6

44,1

9,5

911,6

921,3

– 9,7

877,0

877,2

– 0,2

6,5

6,0

0,5

6,5

6,0

0,5

– 2,7

– 2,7

-

– 9,8

3,9

-13,7

Summa verksamhetskostnader
Skatteintäkter och bidrag
Finansiella Intäkter
Finansiella kostnader
Totalt

2,7

2,7

-

1 340,5

1 286,2

– 53,2

1 331,8

1 291,6

43,4

Investeringsredovisning
Nedan visas kommunens bruttoinvesteringar samt budget och äskandet om tilläggsanslag, en
äskning sker för de investeringar som inte hunnit färdigställas under året och projekten
fortsätter kommande år, tex förskolan Myran.
Bruttoinvesteringar (mkr)
Förvaltningsledning
Varav Fastighet
Varav gata och park
Verksamhetsstöd
Lärande och stöd
Vård och omsorg
Samhällsutveckling (exkl exploatering)
SUMMA
Exploateringsverksamhet
Summa, inkl
exploateringsverksamhet

Utfall
33,3
26,4
6,7
3,1
0,0
0,8
30,0
67,2
5,6
72,8

Budget
53,3
42,3
10,1
5,8
7,2
2,8
46,1
115,1
12,8
127,9

Avvikelse
20,0
15,9
3,4
2,7
7,2
2,0
16,1
47,9
7,1
55,1

Tilläggsanslag
16,4
15,5
0,9
1,8
1,6
0,0
14,5
34,4
15,5
49,9

Under året har kommunen också haft 4,0 mkr i investeringsintäkter, där medfinansiering för
lekplatser 0,6 mkr, centrumutvecklingen 0,9 mkr och 1,7 mkr för räddningstjänstfordon är
de största, fordonet slutredovisas i driftresultatet.
Att utfallet för Lärande och stöd samt Vård och omsorg är så lågt beror på att utfallet som
framförallt avser datorer istället har bokförts på driften (4,0 respektive 0,4 mkr) där de också
har erhållit motsvarande budget för dessa kostnader.

Större projekt 2018
Projekt
Förskolan Myran
Leksandsbron 2016-2018
Förbindelseväg
Limhagen
Dalstation
Centrumutvecklingen
etapp 5 netto/brutto

Utfall 2018

Projektbudget
30,0
22,6
12,0

Prognos

Avvikelse

13,6
1,4
2,4

Ackumulerat
utfall
14,0
19,2
2,4

30,0
19,3
12,0

0,0
+3,3
0,0

5,5
8,6/10,4

5,6
9,2/11

7,2
15,0

7,2
15,0

0,0
0,0

Under 2018 påbörjades också projektering av en ny sporthall (50 mkr) och byggnation av ett
nytt särskilt boende (140 mkr) utgifterna för dessa under 2018 är 0,5 mkr resp 50,0 mkr.
Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 25,7 mkr. Ett 50-tal projekt har
genomförts. De största projekten är den pågående nybyggnationen av förskolan Myran (13,6
mkr), Gästishallen – kökskylsystem (2,6 mkr), THB-skolan renovering (1,2 mkr) samt
Insjöns skola fönsterbyte (0,8 mkr). Upprustningen av alla skolornas lekplatser enligt
lekplatsutredningen är nu genomförd med slutförandet av Siljansnäs skola i år. Parallellt har
vi upprustat även alla förskolornas lekplatser. Pelikanen kommer att rustas i samband med
ombyggnaden 2019. Verksamhetsanpassningar har genomförts i ett 25-tal projekt för totalt
2,4 mkr, däribland kan nämnas förskolan Gropen (0,6 mkr) samt Björkbackens äldreboende
kök (0,5 mkr).
Under året har investeringar genomfört med 6,6 mkr. Beläggningsarbeten har genomförts för
1,9 mkr. Två nya parkeringar har anlagts vid Resecentrum i Leksand (1,4 mkr) och vid
Hagagatan (0,5 mkr). Blomlådor, soffor och julbelysning för offentliga platser har anskaffats
(0,5 mkr). Arbetet med upprustning av de kommunala lekplatserna har fortsatt i år
färdigställdes två närlekplatser vid Kaptensvägen och i Källberget i Leksand (tot 0,5 mkr).
Det stora projektet med upprustning av Leksandsbron är i princip helt klart, utgiften för året
var 1,5 mkr.
Planering för nya särskilda boenden pågår i ett samarbete med Leksandsbostäder AB och
Leksands kommun. I ett första steg kommer ett nytt boende vid nuvarande Tibble särskilda
boende att byggas. Ett beräknat färdigställande för detta projekt är år 2021. Ett andra steg
kommer att beröra Edshults särskilda boende. Som en del i förberedelserna kommer en
planändring att göras för området. Sedan tidigare pågår tomställning av bolagets
marklägenheter invid det särskilda boendet.

Finansiell analys sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen) omfattar Leksands kommun och
dess direkt och indirekt helägda bolag. Koncernföretag vars verksamhet är av obetydlig
omfattning har undantagits i den sammanställda redovisningen. I den sammanställda
redovisningen ingår Leksands kommun, Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Dala
Vatten och Avfall AB med 25 %.

Resultat
Årets resultat, mkr

2018
4,0

2017
32,8

2016
43,5

2015
53,4

Kommunkoncernens resultat uppgår 2018 till 4,0 mkr, vilket är en försämring med 28,8 mkr
jämfört med 2017, det beror till stor del på ett försämrat resultat för (primär)kommunen.
Orsakerna till resultatförsämringen beror bland annat på lägre intäkter (exklusive skatter)
med 12,6 mkr (3,3 %), ökade kostnader med 25,8 mkr (2,3 %) och att avskrivningarna ökade
med 9,0 mkr (14,4 %).

Investeringar
Nettoinvesteringar, mkr

2018
240,1

2017
147,8

2016
165,8

2015
86,4

Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgår till 240,1 mkr, vilket är en ökning med 92,3
mkr jämfört med 2017 där investeringsnivåerna var mycket höga. Ökningen syns hos
samtliga juridiska enheter, men ökningen är störst hos Leksandsbostäder AB där
investeringarna uppgick till 113,7 mkr (31,2 mkr 2017) detta som en följd av byggnation av
bostäder. Leksand Vatten AB investerade cirka 64 mkr, bland annat i reningsverk och
utbyggnation av VA.

Likvida medel och skulder
Likvida medel i kommunkoncernen uppgår till 117 mkr, vilket är en minskning med 37 mkr
jämfört med 2017 och är en relativt hög nivå. Hos Leksandsbostäder AB har kassan minskat
med 58,3 mkr detta som följd av höga investeringsnivåer. Medan den för Leksand Vatten
ökat med 23,7 mkr som en följd av att skulderna ökade med 73,5 mkr.
Samtidigt fortsätter skuldsättningsgraden att öka och är nu 66,7 % (64,0 % 2017). För
Leksandsbostäder ökade skulderna med 28,8 mkr och utan en planerad minskning av kassan
hade skulderna ökat ännu mer. För primärkommunen är skulderna oförändrade och likvida
medel ökade med 7,2 mkr som en följd av minskad fordran på Migrationsverket, samt att
investeringarna inte var enligt budgeterad nivå. Generellt ökade skulden som en följd av att
koncernen inte kan finansiera sina investeringar med avskrivningar och resultat, dvs
självfinansieringsgrad på cirka 27 %, samtidigt så finansieras bolagens investeringar till stor
del av kommande kassaflöde/resultat.

Soliditet

Soliditet inkl resp exkl
ansvarsförbindelse
Leksands kommunkoncern inkl. %
Rikssnitt, inkl., %
Leksands kommunkoncern exkl. %
Rikssnitt, exkl. %

2018

2017

2016

2015

12,5

13,4
16,6
36,0
36,1

11,2
14,5
36,7
35,8

8,6
11,2
37,1
35,0

33,3

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår 2018 till 12,5 % (33,3 % exklusive). Att
soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen fortsätter att minska är en oroväckande, men
väntad trend. Orsaken är höga investeringsnivåer inom kommunkoncernen i kombination
med en låg självfinansieringsgrad. Att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen sjunker beror
på att ansvarsförbindelsen inte har minskat. Som tabellen ovan visar så skiljer sig Leksands
soliditet inte väsentligt från riket exklusive ansvarsförbindelsen, det är med andra ord
storleken på pensionsskulden som är högre jämfört med riket i förhållande till tillgångarna.
Men under kommande år föreligger en ökad risk för att båda nyckeltalen utvecklas i negativ
riktning, detta på grund av ännu högre investeringsnivåer i kombination med förväntat
sämre resultatet inom samtliga juridiska enheter inom kommunkoncernen.

Framtiden
Leksands kommun är i ett expansivt skede som kräver utveckling och stora investeringar.
Inom de närmaste åren byggs och planeras till exempel flera hundra nya bostäder. Samtidigt
står kommunen inför allt tuffare utmaningar med ekonomin och att få tag i personal med rätt
kompetens.

Ekonomi
Efter tre goda år med stora överskott redovisar 2018 ett underskott med nästan 10 Mkr. Även
2019 pekar mot ett underskott. Det är inte långsiktigt hållbart. En stor utmaning de närmaste
åren blir därför att vidta åtgärder för en budget i balans. Här kommer det krävas en hög
effektivitet i verksamheten, strukturella förändringar och prioriteringar om vi ska klara det.
En ekonomi i balans är en förutsättning för fortsatt utveckling. Klarar vi inte det riskerar vi
att utvecklingen stannar av och att vi inte klarar av att uppnå visionen och de politiskt
uppsatta målen.

Fortsatt hög investeringstakt
För att förverkliga vision 2025 krävs stora investeringar. Markinköp för nya bostadsområden
och investeringar i infrastruktur behövs för att utvecklas i den riktning vi vill. Utöver det
behövs investeringar i våra byggnader och anläggningar för att hålla dem i gott skick. Ett nytt
äldreboende, sporthall, Moskogsvägen och gång- och cykelvägar är några av de stora åtgärder
som finns med i investeringsplanen. På lite längre sikt planeras också Limalänken som en
viktig investering för att fortsätta utveckla Leksand.

Bostäder
Efterfrågan på boende är stor. Kommande år har vi starkt fokus på att få fram nya bostäder.
Arbetet med att ta fram detaljplaner och nya exploateringsområden pågår för fullt och ett
stort antal byggprojekt är på gång. Under 2019 blir 45 nya hyreslägenheter som byggs av

Leksandsbostäder klara för inflyttning. Då det finns en stor efterfrågan på hyresrätter
kommer Leksandsbostäder fortsätta planera och bygga nya hyresrätter de närmaste åren.
Det planeras också ett stort antal byggnationer av bostadsrätter. Under 2019 kommer bl.a. ett
projekt i kvarteret Nygård i centrala Leksand påbörjas efter att kommunen upprättat ett
markavtal med en byggherre. Kommunen har också tecknat ett markanvisningsavtal för
Åkerö, södra brofästet, där det i etapp ett planeras ett 60-tal lägenheter i bostadsrättsform.
När det kommer igång beror på när detaljplanen för området blir klar.
Nästa stora utvecklingsområde för bostäder är norra Käringberget där en ny förskola
kommer att invigas till sommaren 2019. I bostadsområdet planeras för upp till 300 bostäder
med olika upplåtelseformer och planen är att börja bygga de första husen under 2020.
Tunsta i Insjön är ett annat attraktivt område för bostäder där en detaljplan ska tas fram
under de närmaste åren. Förutom dessa större exploateringsområden finns det möjligheter
till förtätningar i övriga delar av kommunen.

Kompetensförsörjning
Den kanske största utmaningen är att klara kompetensförsörjningen för såväl kommunen
som näringslivet. Ett stort antal pensionsavgångar måste ersättas med ny arbetskraft. Risken
att det blir svårt att rekrytera rätt kompetens är stor, då hela landet står inför ett omfattande
generationsskifte och konkurrensen om morgondagens medarbetare är hård. Under de
närmaste åren behöver vi därför anstränga oss ytterligare för att öka attraktionskraften som
ort och arbetsgivare.

Digitalisering
Vi kommer också att jobba med en ökad digitalisering av verksamheten. Digitaliseringen ska
hjälpa oss att klara de utmaningar vi står inför och leda till en effektivare organisation och en
smartare välfärd. Digitaliseringen ska göra det enklare för medborgarna och vi kommer att
bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Verksamhetsberättelse
Lärande och stöd
Familj och stöd
2018 har varit ett år med många placeringar av både vuxna samt barn och unga i jämförelse
med tidigare år. Antalet tvångsomhändertaganden av barn och unga har varit många,
samtidigt som det finns en hel del insatser sen tidigare år.
Mottagandet av anvisade nyanlända kvotflyktingar har under året minskat medan
mottagandet av nyanlända på grund av anknytning har varit fler. Samtidigt har kommunen
enbart tagit emot två ensamkommande barn under hela 2018. Kommunen har under 2018
haft vårdnaden för omkring 30 ensamkommande barn och unga. Detta kan jämföras med år
2016 då antalet var närmare 110. I och med att fler och fler slussas ut i eget boende finns det
inte längre något behov av HVB-hem i egen regi och dessa har avvecklats under året.
Lustholen har bland annat byggts om till lägenheter för att integrationsenheten ska kunna
erbjuda de nyanlända lägenheter när de väl anvisas till kommunen.
Utmaningarna för familj och stöd, IFO, är att vidta lämpliga åtgärder gällande antalet
placeringar. Under 2018 ökade antalet placeringar markant, bl.a. kopplat till fler med
skyddsbehov och ökad psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har ökat generellt i samhället,
vilket också kräver ett närmare samarbete mellan familj och stöd samt de olika skolformerna
och öppenvården. Preliminära prognoser pekar också mot att antalet ärenden/placeringar
kopplat till våld i nära relationer kan komma att öka. Vidare behöver tillgång till boenden
ordnas.

Förskola
Antalet barn i åldrarna 0-5 år ökade markant inom kommunen under året. SCB:s
befolkningsprognos pekade mot en nettoökning av inflyttade på cirka 20 barn i
åldersgruppen 0-5 år för 2018, men vid årets slut uppgick det faktiska antalet till 52 barn.
Mycket tid har därför gått åt till att leta lokaler och rekrytera ny personal. De många akuta
och tillfälliga lösningarna är ansträngande för organisationen och skapar stress. Det är därför
önskvärt att uppnå en hållbar och effektiv organisation med en hållbar kösituation.
Den tillfälliga förskolan Berget fick på grund av fortsatt hög efterfrågan på förskoleplatser
hålla öppet under hela 2018. Den tillfälliga förskolan Gropen, i paviljongerna vid
Brandmannen, har varit öppen under tiden som förskolan Pelikanens lokaler rustats. I
Tällbergs skola startade en ny förskoleavdelning under hösten.
Inom förskolan har många gått i pension, och i kombination med ett ständigt utökande av
verksamheten med betydlig fler barnomsorgsplatser än beräknat har rekrytering varit svårt.
Förskollärare tillhör bristyrkena vilket gör det svårare att rekrytera. Förskolan har lyckats få
legitimerade förskollärare men inte i den utsträckning som behövts.

Grundskola och fritidshem
Antalet elever i kommunal grundskola (F-9) har under året i genomsnitt varit 1 440 stycken,
vilket är något färre än prognostiserat. Grundskolan har inte kunnat anpassa sin verksamhet
efter den budgetram de erhöll för budgetår 2018, trots att tilläggsanslag erhölls under
innevarande budgetår. Kostnaden per elev ökade dramatiskt under 2018 mot den
budgeterade och enligt lag ska fristående verksamhet kompenseras för den kostnadsökningen
(enligt likvärdighetsprincipen). Förvaltningen presenterade en översyn av
grundskoleorganisationen under hösten. De första politiska besluten väntas under våren
2019. Målsättningen är att uppnå en hållbar och effektiv organisation. Det är också en
fortsatt växande brist på behöriga lärare. Enligt SCB:s senaste (2018) prognos kommer det
att saknas 79 000 lärare till 2035.
En annan stor utmaning för grundskolan är andelen elever som lider av psykisk ohälsa, vilket
delvis speglar av sig i att fler elever är i behov av särskilt stöd.
Det var även något lägre antal barn inskrivna i det kommunala fritidshemmet vilket gjorde
att intäktsutfallet blev lägre än budgeterat.

Gymnasieskola
Det är färre leksandselever som studerar på Leksands Gymnasium mot tidigare och det kom
färre elever från andra kommuner till skolan vid höstens antagning. Trots det kan noteras att
det går elever från 62 olika kommuner på Leksands Gymnasium. Balansen inom IKE,
interkommunal ersättning, har rubbats i och med att en minde andel åk 9-elever från
Leksand har valt Leksands gymnasium samtidigt som antalet elever från andra kommuner
har minskat.
Antalet program och inriktningar på Leksands gymnasium är stort i förhållande till
elevunderlaget. Under året fattades beslut om att inte längre erbjuda det Estetiska
programmet, vilket till stor del är en konsekvens av att Rytmus, som erbjuder denna
utbildning, startade i Borlänge inför läsåret 17/18. Gymnasiet har påbörjat ett arbete med en
effektivare organisation.
Även gymnasieskolan har märkt av en ökad andel elever som lider av psykisk ohälsa. Detta
har gjort att antalet unga på KAA-listan, Kommunala Aktivitetsansvaret, har ökat.
Många av de asylsökande eleverna har antingen fått uppehållstillstånd eller flyttat vilket
medfört att ersättningen från Migrationsverket har minskat. Organisationen har inte hunnit
med att anpassa sig i samma takt.

Kulturskola
Kulturskolan har identifierat ett behov av att kartlägga hur socioekonomiska faktorer
påverkar deltagandet i kulturskolans aktiviteter. Den preliminära bedömningen är att barn
och unga med sämre socioekonomiska förutsättningar tidigare avslutar sitt deltagande. Både
inom socialtjänst och skola arbetar man aktivt för en ökad likvärdighet via jämlikhet i
levnadsvillkor och det kompensatoriska uppdraget. Det är välkommet att kulturskolan
kompletterar den övriga sektorns arbete för en ökad likvärdighet för kommunens invånare.

Ekonomi

Avdelning
Sektorschef
Familj och stöd
Förskolan
Grundskolan
Gymnasiet
Vuxenutbildningen
Kulturskolan
Totalt Lärande och stöd

Utfall 2018
7,7
73,4
82,0
165,6
65,1
2,7
6,2
402,7

Budget
2018
7,3
60,3
78,1
159,2
61,8
2,8
6,2
375,7

Avvikelse mot
budget (mkr)
-0,4
-13,1
-3,9
-6,4
-3,3
+ 0,1
0,0
-27,0

Totalt redovisas för sektorn ett underskott på -27,0 mkr vilket motsvarar en avvikelse om -7,2
% mot nettokostnadsbudgeten.
Redovisat underskott under sektorchef beror på extrainsatta resurser under året i form av
processledare för grundskoleutredningen samt konsultkostnad för genomlysning av
avdelning familj och stöd. Redovisat underskott under avdelning familj och stöd beror främst
på många fler placeringar än budgeterat både för vuxna samt barn och unga. Redovisat
underskott för avdelning förskola beror på bl.a. personalkostnader och lokalkostnader för
tillfälliga förskolor under året samt generellt höga vikariekostnader för alla förskole enheter.
Redovisat underskott för avdelning grundskola består av bidrag till fristående verksamhet,
framförallt avräkningar för 2017 och 2018, vikariekostnader samt ett ökat behov av resurser
till barn/elever i behov av särskilt stöd. Redovisat underskott för gymnasiet består av
kostnader för interkommunala ersättningar under höstterminen 2018.

Vård och omsorg
Stort fokus under året har varit på att ge de äldre och de med funktionsnedsättning större
möjlighet till inflytande och mer utvecklade vardag samt öka den digitala delaktigheten för de
äldre och den kommunala verksamheten.
Sektorn har under hela 2018 fokuserat på systematiska uppföljningar av verksamheterna när
det gäller både ekonomi och kvalitetsresultat. Genom regelbundna möten med
enhetscheferna har verksamheterna utvecklats. En stor del av arbetet har handlat om att
digitalisera våra processer. Statsbidrag har sökts och investeringar genomförts för att öka
kvalitet, öka trygghet/säkerhet för brukare och anhöriga, en bättre arbetsmiljö för personalen
och en ökad patientsäkerhet inom verksamheten.
Under 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga införandet av heltid som norm inom
kommunals avtalsområde. En handlingsplan togs fram och godkändes. Under 2019 kommer
medarbetarna att erbjudas heltid.
Leksands kommun nominerades som en av fem finalister om att bli Sveriges E-hälsokommun
2018. Sedan flera år tillbaka har flera IT satsningar gjorts för att öka digitaliseringen och
välfärdsteknik inom sektorn, bland annat:


















Bredband och fiber finns på alla särskilda boenden vilket har gjort att läsplattor har
kunnat delats ut till alla särskilda boende där de boende kan låna för privata bruk
med individuella nerladdade appar.
Ett nytt verksamhetssystem har kommit igång och som hjälper personalen med bättre
planering för brukare och personal.
Nyckelfriadigitala lås har installerats hos nästan alla kunder inom hemtjänsten vilket
underlättar för personalen då de får färre resor att hämta nycklar i grupplokalen och
de får en bättre arbetsmiljö och det ger en ökad trygghet för både personal och
kunder.
Digitala signeringslistor har införts och papper och penna är ett minne blott samt
högar med papper och pärmar tas bort. Detta ger en öka patientsäkerhet och minskad
fel medicinering.
Statsbidrag tilldelades kommunen sista halvåret 2018 och dessa har kunnat
investeras i en hel del hjälpmedel så som GPS klockor, Music Dolls, fallsensorer och
lyftstolar vilket är en kvalitetshöjning för brukarna och ökar självständigheten och
tryggheten för brukarna. Dessutom ökar det även tryggheten för anhöriga när de vet
att deras närstående har tex en GPs klocka på sig och kan hittas vid ett försvinnande.
Under två år har vård och omsorg deltagit i ett Vinnova projekt tillsammans med LD
hjälpmedel, Habiliteringen Dalarna, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.
Projektet har resulterat i en digital medicineringspåminnare som gör att brukare kan
klara sin medicinering själv och detta ökar självständigheten och livskvaliteten. De
lärdomar sektorn har upplevt är att innovation tar tid och att samverkan är lärorikt.
I maj månad blev kommunen först i länet med att införa elektroniska
journaluppgifter till den nationella plattformen (NPÖ) detta betyder att landstinget
kan läsa del av kommunernas HSL journaler. Detta bidrar till en högre
patientsäkerhet.
Inom LSS går en brukare en utbildning DiGiJag på Mora folkhögskola. Det är en ny
lär plattform för brukare inom LSS området. Detta ökar kunskapen och delaktigheten
i samhället och ger en ökad självständighet.
Sektorn har påbörjat vårdplanering och digitala möten via Skype och Teams vilket
minskar resandet och flera kan delta.

Leksands kommun nominerades även av White Guide Senior till årets bästa seniormåltid och
boendechef. Det var Solhems äldreboende i Insjön och enhetschef Annika Nordin som
nominerades till båda utmärkelserna. Resultatet blev en 7e placering i kategorin seniormåltid
och en 9e placering till boendechef.
Det senaste året har ett stort förändringsarbete genomförts på Solhem. Bland annat har en ny
måltidsordning införts och det är kocken själv som serverar maten i en ny matsal. Resultatet
är bättre mat och måltidsmiljö för de äldre och som både är piggare och nöjdare vilket visas
även i den nationella brukarundersökningen där resultatet för de boendes upplevelse på
smaken maten ökat från 50 % till 81 % och andelen som upplever att måltidsmiljön är en
trevlig stund på dagen har ökat från 50 % till 76 %.
Måltidsordningen har också resulterat i att de boende håller vikten eller går upp i vikt samt
näringsbrist är inget problem längre. Vardagsmotionen har ökat då de boende går till en
tredje matsal och detta har lett till minskade fall. Det har också blivit en jämnare bemanning
för medarbetarna och de hjälps åt och arbetar tillsammans med kostpersonalen. Den positiva

satsningen gör att de andra boendena också kommer att få en ny måltidsordning med start
på Björkbacken.

Hemtjänsten
För att säkerställa de mest sjuka äldres delaktighet och inflytande görs individuella
genomförandeplaner inom alla enheter. Syftet är att kunden/brukare/boende är delaktig i
utformandet av de beviljade insatserna och därmed får en mer utvecklande vardag.
Sektorn har sett över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, effektivisera
vikariehanteringen och öka flexibiliteten mellan hemtjänstgrupperna. Flera av personalen
arbetar nu i flera olika hemtjänstgrupper och det arbetas med att öka trivsel och
motivationen i grupperna för att minska sjukfrånvaron och minska vikariebehovet.
Kundtiden, den tid som personalen är hos kunden har sjunkit något under året och ligger
under målnivån på 70 %. Denna minskning tillsammans med den höga sjukfrånvaron har
gjort att hemtjänsten inte hållit sin budgetram.
Resultatet på om kunderna är ganska eller mycket nöjda med helheten har minskat från 92
till 84 procent. Resultatet har legat stabilt över 90 procent de fem senaste åren gällande
helhetsbedömningen från kunderna. Under 2018 har hemtjänsten haft en stor omsättning av
vikarier och en trolig orsak till det sämre resultatet är att personalkontinuiteten försämrats.
Sektorn kommer att prioritera arbeta med att förbättra personalkontinuiteten under 2019.

Särskilt boende
Personalen inom de särskilda boendena arbetar målmedvetet med att göra vardagen
meningsfull för de boende. Det görs genom bland annat trubadurkvällar, pizzakvällar,
filmvisning och gymnastik.
Vårdtyngdsmätning har genomförts på alla särskilda boenden vid ett flertal tillfällen.
Resultatet visar att våra brukare blir allt mer vårdintensiva och fler har demenssjukdomar.
Väntetiden till ett särskilt boende är endast 32 dagar vilket ligger bland de kommuner i riket
som har kortast väntetid. Den nya lagen om att ta hem brukare snabbare från lasaretten då
de är utskrivningsklara har ändå gått relativt bra under året.
Kommunstyrelsen har gett klartecken till ett nytt boende på Tibble. Äldreboendet ska bli mer
än dubbelt så stort och senast 2021 ska boendet innehålla 70 platser. Därefter ska
Edshultgården byggas om och utökas från 74 till 90 platser. Anledningen till utökningen är
att Limsjögården ersätts då hyreskontraktet går ut och lokalerna ska tömmas samt att
befolkningsprognoserna pekar på att allt fler blir äldre och har behov av särskilt boende inom
de närmaste åren.
Alla korttidsplatser kommer att finnas på Limsjögården från 2019, detta för att det ska bli en
samlad tryggad hemgång.

LSS verksamheten
Brukarundersökningarna 2018 inom LSS visar överlag ett bra resultat, där ingen person
uppger att de är missnöjda med helhetsbedömningen av de insatser de har.

Utvecklingsområden är mer information om var de ska lämna klagomål och synpunkter och
brukarna vill kunna påverka sina aktiviteter.
Verksamheten inom LSS har under en längre tid arbetat med att förändra arbetssättet för att
öka inflytandet och delaktigheten för brukarna. En stor del i detta har varit att se den
individuella genomförandeplanen som grunden i ett gemensamt arbetssätt. Det är även
tydligt att den förändring som gjorts med tydligare ansvarsområden för enhetschefer har
skapat en stabilare organisation med bättre struktur.

Biståndhandläggning
För att kunna nå den politiska måluppfyllelsen att ge de äldre och de med
funktionsnedsättning större möjlighet till inflytande och mer utvecklande vardag innebär det
även att förändra den traditionella biståndshandläggningen till något nytt. Från 2018 utreds
alla utredningar utifrån IBIC. Utredningssättet heter IBIC – Individens Behov I Centrum,
och är ett stöd för att kunna identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och
resultat oavsett boendeform. IBIC gör det möjligt för biståndshandläggaren att utgå från
varje individs individuella behov och mål snarare än det befintliga utbudet av insatser.
Biståndshandläggarnas dokumentation blir mer strukturerad, enhetlig och jämförbar mellan
kommuner. IBIC som arbetssätt är framtagen och rekommenderad av Socialstyrelsen. Syftet
med IBIC är att människor med funktionsnedsättning ska erhålla en professionell
handläggning där utredningsmetodik, bedömning, beslut om insatser och uppföljning är
enhetlig i kommunen mål med verksamheten kring äldre och funktionsnedsatta. Syftet är
vidare att individperspektivet och den enskildes delaktighet i utredning och verkställighet ska
säkerställas.

Ekonomi
Det ekonomiska utfallet 2018 uppgår till ca 279,7 mkr i nettokostnader och den totala
avvikelsen mot budget är ca – 3,25 mkr, vilket motsvarar 1,2 procent. Personalkostnaderna
inom sektorn har överstigit budget med ca 6,8 mkr, men har delvis vägts upp av positiva
avvikelser avseende externa intäkter och övriga kostnader.
Ordinärt boende och särskilt boende visar negativa budgetavvikelser om -3,8 mkr respektive
-1,4 mkr. Båda verksamheterna har haft svårt att få vikarier under året. Sjukfrånvaron har
varit hög och övertiden har ökat p.g.a. bristen på vikarier. Kostnaden för sjuklön i sektorn har
under året varit 6,5 mkr, vilket är uppemot 1,4 mkr högre än budgeterat. Arbetade
övertidstimmar motsvarar totalt runt 3,5 årsarbetare och den medföljande extrakostnaden
uppskattas till mellan 1,5–2,0 mkr.
Inom ordinärt boende har hemtjänsten inte nått den kundtid som budgeten baseras på vilket
tillsammans med avvikelser för sjuklöner och övertidskostnader har varit bidragande
faktorer till ett minusresultat om -3,8 mkr. Särskilt boende har dessutom haft fler boende
som varit vårdintensiva och antalet personer med demenssjukdomar har ökat. Det var under
första halvåret som betydande kostnader uppstod för extrainsatt personal inom särskilt
boende.
LSS har ett plusresultat om ca 2,3 mkr som framför allt beror på lägre kostnader än
budgeterat för insatserna personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn. Inom

personlig assistans har kostnaden påverkats i högre grad av bortfall av ärenden under året än
av att andra ärenden har tillkommit.
HSR-avdelningen har ett överskott sett till de egna personalkostnaderna, vilket framför allt
är en följd av svårigheter att rekrytera till vakanta tjänster och timvikarier. Men den
delegerade tiden för hälso- och sjukvårdsinsatser har ökat och överstiger sin budget med 1,0
mkr. Det får till följd att HSR:s sammanlagda utfall följer årets budget, plus/minus 0 mkr.
Under myndighetsdelen, där budgeten för LOV-ersättningen för utförda hemtjänsttimmar
finns, har antalet utförda hemtjänsttimmar totalt varit något under budgeterad nivå för den
egna regin. Antalet timmar har istället varit något högre för den externa regin. För insatsen
boendestöd har volymen timmar legat klart över budgetnivån vilket motsvarat en avvikelse
på ca -0,8 mkr. Dock visar myndighetsdelen i övrigt lägre kostnader än budgeterat och det
ger en sammantagen avvikelse om -0,5 mkr.
Sektorn har erhållit statsbidrag för att öka bemanningen inom äldreomsorgen mellan åren
2015–2018 med 4,2 mkr per år. Dessa medel har kunnat investeras i verksamheten genom
att fler medarbetare kunnat höja sin sysselsättningsgrad och det har blivit en jämnare
bemanning över dag och kväll som gjort att de boende blivit lugnare och tryggare.

Avdelning
Ordinärt boende
Särskilt boende
LSS
HSR
Myndighet
Sektorsövergripande
Totalt Vård och omsorg

Utfall 2018
31,3
113,6
49,6
28,7
48,4
8,1
279,7

Budget
2018
27,5
112,2
51,9
28,7
48
8,1
276,4

Avvikelse mot
budget (mkr)
-3,8
-1,4
2,3
0
-0,4
0
-3,3

Samhällsutveckling
Året präglades av fortsatt positiv utveckling inom plan och byggsidan. Antalet medborgare i
Leksands kommun fortsätter att öka. Efterfrågan på bostäder är stort. Hela 1 400 personer
står i dagsläget i kö till Leksandsbostäder och 750 stycken i Skoglunds bostadskö. För att
möta denna efterfråga fortsätter sektorn att skapa förutsättningar för nybyggnation genom
tillskapandet av nya exploateringsområden, detaljplaner, strategiska markköp, effektiv
bygglovshantering med mera. Ny översiktsplan med sikte att antas 2021 är påbörjad. Vi
bygger och förbättrar våra vägar för att skapa säkra vägar, alternativa kommunikationssätt
såsom gång- och cykelvägar, som skapar möjlighet att nå ut till vårt rika natur- och friluftsliv.
Vi har förbättrat våra vandringsleder, byggnationen i Granberget fortsätter och vi provar nya
digitala verktyg för att nå en bredare publik.
Som ett led i hållbarhetsarbetet görs åtgärder för att vår bilflotta ska bli fossilfri. Två elbilar
köptes in under hösten och en övergång från vanlig diesel till fossilfri HVO är på gång.

Sommaren 2018

Sommaren 2018 präglades av värme och torka. Utifrån ett besöksnäringsperspektiv var det
en framgångsrik sommar med mer än 50 evenemang. Putte i Parken satte publikrekord, och
restauranger och hotell hade fullt upp. Även Sommarland hade besöksrekord med 150 000
besökare.
Den negativa konsekvensen av den varma sommaren var torkan. Totalt eldningsförbud rådde
under några veckor i juli. Problem med grundvatten kvarstår på många ställen. I mitten på
juli startade en skogsbrand vid Jerkersbodberget. Totalt brann cirka 14 hektar, varav
majoriteten ägdes av Leksands kommun. Snabba insatser medförde att släckningsarbetet
kunde avslutas den 27 juli.

Leksand 700 år
2018 var det 700 år sedan Leksand för första gången nämndes i skrift. Under året har jubileet
uppmärksammats genom föreläsningar, sång och musik och program runt om i våra byar. På
årsdagen bjöd Leksands kommun in till stort tårtkalas i centrum, där alla kommunens
medborgare bjöds på tårta. Landshövdingen höll tal och årets kulturstipendium delades ut
till Karin Park. Firandet avslutades med kulturkalaset som bjöd på aktiviteter för både stora
och små. Dagen avslutades med en jubileumskonsert i en fullsatt Leksands kyrka.

Det byggs i Leksand
Totalt inkom 450 bygglov och bygganmälningar under 2018, att jämföra med 430 året innan.
Antalet färdigställa villor ökade från 25 stycken förra året till 26 stycken 2018.
Under året färdigställdes Leksandsbostäder AB:s lägenheter i Insjön och inflyttning skedde i
september. Bostadsrättsförening Stäppan stod klart första halvåret. Byggnationen vid
Snedkanten i centrala Leksand håller på och planeras vara klar första halvåret 2019.
Uppgifter visar att nyproducerade hyreslägenheter är ett reellt alternativ för ungdomar. När
det byggs nya hyreshus frigörs också andra lägenheter och villor efter de som flyttar in i de
nya bostäderna. I de nya hyres- eller bostadsrättsprojekten som byggs ser vi att ungefär två
tredjedelar går till de som redan bor i kommunen där många flyttar från en lägenhet eller
villa.
För att skapa nya områden för byggnation har ett antal detaljplaner samt utredningar gjorts.
Några av dessa är Åkerö brofäste, Rosen Västra, Käringberget och Tällberg s:48.
Markanvisningsavtal skrevs med Nils Skoglund AB för byggnation av lägenheter på
Hesseborns. Detaljplanen möjliggör 40 nya lägenheter.
Varje månad mäter vi genom ”Insikt” vårt bemötande i våra myndighetsbeslut. 2017 låg vi
bland de bästa i Sverige och siffrorna för 2018 pekar åt liknande resultat.

Leksand – en idrotts-, frilufts- och kulturkommun
En ny detaljplan och projektering är påbörjad för att möjliggöra byggnation av ny sporthall.
Dalstationen i Granberget och Insjöns IP renoveras. Verksamheten på Leksandshallen
fortsätter att utvecklas, och det har skapats fler former av träningspass och simskolor. Under
sommaren renoverades bassängen och duscharna i kvinnornas omklädningsrum. Granberget
har fått en ny hemsida som mer informativt vägleder våra besökare till den informationen de

efterfrågar, såsom temperatur på toppen och öppettider. Under 2019 ses möjligheterna över
att digitalt till exempel boka pass på Leksandshallen och köpa liftkort på Granberget.
För att ytterligare öka fokus på natur- och friluftsliv startades ett natur- och friluftsråd under
året. Arbetet fortsätter under 2019 med större involvering av våra föreningar. Syftet med ett
natur- och friluftsråd är att skapa förutsättningar för delaktighet och utvecklandet av
kommunens friluftsliv, vilket primärt syftar till att förbättra friluftslivet för kommunens
medborgare samt besökare till kommunen.
Kommunen klättrade på Naturvårdsverkets rakning ”årets friluftskommun” från plats 21 till
plats 8 och är med det bäst i Dalarna.
En uppdaterad vandringsledskarta blev klar under sommaren. Tillgängligheten på
vandringslederna i västra Leksand förbättrades genom att ett 30-tal lägeskartor och
kompletterande informationsskyltar placerades ut, och det trycktes upp ett antal
informationsblad om vandringslederna i samarbete med Turistbyrån. Majoriteten av
kommunens vandringsleder sågs över under sommaren och ett gott exempel är leden som går
upp till Granbergets fäbod som röjdes. För att ytterligare stärka tillgängligheten och locka fler
människor ut i naturen köpte kommunen in ”Naturkartan”, en applikation att ladda ner och
ha med sig i telefonen. Den visar bland annat kommunens vandringsleder men även andra
platser som är attraktiva att besöka i vår vackra kommun, såsom naturreservat och
badplatser. Appen släpps till allmänheten under 2019.
Ett stort antal utställningar och evenemang genomfördes på kulturhuset. Arbetet med digital
delaktighet har varit positivt och nöjdheten för de som bokat en bibliotekarie är 100 %. En
IT-bibliotekarie anställdes och ytterligare en bibliotekarie rekryterades med hjälp av statliga
medel för att arbeta mer fokuserat på ungdomslitteraturen. Ett projekt startades upp som
riktar sig mot nyanlända, där unga nyanlända ska hjälpa äldre att behärska relevanta digitala
verktyg.

Natur
Flera LONA-projekt drevs under året. Bland annat ett uppmärksammat projekt med fårbete i
fäbodmiljöer som riktar sig till personer med funktionsvariationer. De har under sommaren
haft daglig tillsyn av djuren vid några av fäbodarna i kommunen. Det skapar en meningsfull
tillvaro för personerna, bidrar till att hålla vårt landskap öppet, ökar kunskapsutbytet och
förbättrar folkhälsan. Ett annat LONA-projekt som fått nationell uppmärksamhet är
bekämpning av invasiva arter och framförallt lupiner. Man har som medborgare bland annat
kunna hämta upp säckar för insamling av nedslagna lupiner.
Förarbetet för att skapa fler kommunala naturreservat är på gång i Bastberg, Plintsberg och
Åkersön.

Infrastruktur
Arbetet med Moskogsvägen fortsatte under året. En ny detaljplan för området påbörjades och
en projektledare tillsattes. Alternativutredning som gjordes visade att Moskogsvägen är det
bästa alternativet utifrån de flesta uppsatta kriterierna, såsom exempelvis kostnad, buller,
rekrytering till räddningstjänst och utryckningstid. Ny väg från Limhagen till Siljansvägen

håller på att byggas. Den ska dels användas för nya förskolan Myran men är också ett första
steg i byggnation av ett nytt bostadsområde i Käringberget.
Belysningen längs Solvändan byggdes ut. Ljuspunkterna ut i byarna förbättrades och det har
även skapats nya ljuspunkter. Vinterbelysning sattes upp i Siljansnäs och Insjön.
Under året byggdes eller förbättrades cirka 1 000 meter gång- och cykelväg. Sista biten av
strandpromenaden blev klar vilket nu medför att man kan gå hela vägen bort till
Hjortnäsheden. Ny GC-väg vid Leksands strand anlades och förbättringar skedde vid bland
annat Edshult och Källberget.
Under året har mycket arbete lagts ner på projektet gällande våra enskilda vägar. Flera
politiska beslut togs i delfrågor och i slutet av året drog själva förrättningsarbete igång.
Informationsmöten hölls i byområden med representanter från alla byar.

Nytt förbund ska stärka brandkåren
Under året pågick arbetet med att förverkliga ett nytt brandförbund. Den 1 januari 2019
övergick Leksands räddningstjänst till en gemensam räddningstjänst tillsammans med
kommunerna Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro. Det gemensamma kommunalförbundet,
kallat Brandkåren norra Dalarna (BRAND), ska möta de ökade krav och utmaningar som
räddningstjänsten står inför. Syftet är att stärka ledningsorganisationen, förenkla vid stora
och komplexa insatser och göra det enklare att rekrytera och behålla personal.

Ekonomi
Sektorns utfall mot budget är +2,1 mkr. Överskottet består till stor del (1,8 mkr) av
obudgeterade reavinster från exploatering och ett bidrag (1,0 mkr) där kostnaden istället
hamnar på 2019.
I övrigt inom sektorn finns både överskott och underskott. 1,2 mkr av underskottet inom
myndighetsavdelningen avser de merkostnader som sommarens bränder innebar för
avdelningen. Utöver detta hade räddningstjänsten 0,2 mkr i uppstartskostnader för det nya
kommunalförbundet som startar 1 januari 2019. Biblioteksenheten och Kulturenheten hade
ett underskott på -0,5 mkr var. Det berodde främst på att 700-årsfirandet blev dyrare än
budgeterat och att personalkostnaderna översteg budgeterade nivåer.
Leksandshallen hade ett underskott på -0,2 mkr som berodde på sommarens stängning i
samband med reparation av stora bassängen. Granberget hade ett överskott på 0,5 mkr som
till stor del beror på ökade intäkter. Som tabellen visar är Leksandshallens intäkter relativt
stabila. Granberget har haft en väldigt positiv utveckling avseende intäkter, vilket beror på
bland annat av de stora investeringarna (över 20 mkr 2015-2018) som skett, samt vädret som
de senaste åren varit gynnsamt. Då avskrivningskostnaderna kommer att vara konstant höga
de kommande 20 åren är det av vikt att även intäkterna förblir det.
Intäkter (mkr)
Leksandshallen
Granberget
Granberget nettokostnad

2015
7,1
1,4
4,4

2016
7,2
2,7
3,3

2017
7,6
3,0
3,7

2018
7,0
3,8
3,6

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd har överlag en bra måluppfyllelse 2018, där digitalisering var ett av de mest
prioriterade områdena. Under året identifierades potentiella utvecklingsinsatser och flera
projekt är startade. För en bättre uppföljning av kommunens alla digitaliseringsprojekt togs
en nyttoredovisning fram som syftar till att bättre beskriva nyttan med respektive
digitaliseringsprojekt.
En utmaning är att få budgeterade IT-resurser att räcka till det arbete som ligger i plan.
Digitalisering, cybersäkerhet och informationssäkerhet är områden som driver kostnader och
som många gånger är svåra att uppskatta. När underskott uppstår till följd av oförutsedda
kostnader finns risk att viktiga aktiviteter och införanden inte kan ske som planerat. Sektor
arbetar därför kontinuerligt med att förbättra framförhållningen och anpassa
genomförandetakten i projekt som kommer in sent.
Livsmedelspriserna har ökat med cirka 200 tkr jämfört med 2017, vilket dels kopplas till
varm sommar och dels till kravet på ökad andel ekologiska varor.
De viktigaste framstegen och förbättringarna som åstadkommits under året är:











En ny mål- och budgetprocess, och ett digitalt verktyg för detta
Byggandet av en ny webb som medger bättre digitala lösningar för medborgare och
medarbetare. En dellansering av granberget.se skedde under hösten 2018. Hela
webben lanseras i början av 2019
Införandet av en autentiseringsplattform och koppling av Bank ID mot e-tjänster.
En ny rekryteringsprocess och ett nytt digitalt rekryteringssystem (lanseras i början
av 2019).
Införandet av ny måltidsordning inom särskilt boende (Solhem).
Införandet av ett nytt telefonisystem.
Påbörjat nya beslutsstödsystem för IFOs och Hemtjänstens verksamheter.
Genomfört allmänt val till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige.
Införandet av en städwebb som bland annat innebär möjlighet till digitala
kvalitetskontroller.

Ekonomi
Sektorn gav ett överskott mot budget med +2,0 mkr. Den positiva avvikelsen mot budget
förklaras av utvecklingsprojekt som blivit försenade på grund av överklagade upphandlingar
eller annat vilket leder till att konsult- och licenskostnader inte har förbrukats, vakanser,
återhållsamhet av användandet av vikarier, och en allmän restriktivitet och återhållsamhet
avseende kurser och konferenser. Ökade intäkter till följd av ökad efterfrågan av städ- och ITtjänster, samt intäkter för projekt under året bidrar till ett överskott på intäktssidan.
De underskott som finns inom sektorn beror bland annat på en del projektkostnader som till
stor del beräknas kunna återsökas efter avslut, kostnader i samband med höstens val,
incidentkostnader vid IT-haveri, informationssäkerhets- och chefsutbildningar samt
kostnader för Rakel och försäkringar som inte är budgeterade. Även bytet av telefonoperatör
till Telenor förde med sig extra kostnader för nya telefoner, upphandlingskonsulter och vissa
dyrare trafikkostnader.

Politik & kommunledning
Utöver den politiska organisationen, kommundirektör och sektorchefer ingår här också
Gata/Park samt fastighetsförvaltningen. Totalt gick denna verksamhet med ett överskott på
0,5 mkr.
Valkostnaderna (-0,3 mkr) budgeterades ta från kommunstyrelsens reserv (0,5 mkr), utöver
denna avvikelse gick överförmynderiet överskott med 0,1 mkr.
Överskott på bland annat kollektivtrafik (+2,3 mkr) samt underskott för event (-0,6 mkr)
netto +1,7.

Fastighetsförvaltningen
Under fastighetsförvaltningen (-2,2 mkr ) ingår utöver förvaltningsuppdraget som genomförs
av Leksandsbostäder AB även sådant som kommuner sköter själv. Den delen hade en
nettoavvikelse mot budget på -1,1 mkr, varav -1,5 mkr orsakat av branden på Flexskolan.
Från 1 januari 2018 har en omläggning av redovisningen genomförts för de båda
förvaltningsuppdragen. Syftet är att alla direkta verksamhetskostnader ska hanteras i
kommunens redovisning. Kvar i Leksandsbostäder AB:s redovisning finns alla gemensamma
resurser, såsom utrustning och personal med kringkostnader, både inom
fastighetsförvaltningen och gata/park-förvaltningen samt administration.
Under året har det lagts 5,4 mkr på underhåll, reparationer och skador. Under året har det
genomförts ett 80-tal projekt inom olika områden och storlekar, däribland kan nämnas
utvändig målning på delar av Siljansnäs skola (0,6 mkr) och Zinderska (0,2 mkr), invändig
målning Insjöns skola (0,2 mkr). Ett 50-tal mindre verksamhetsanpassningar har genomförts
för totalt 0,4 mkr. För reparationer har vi stora kostnader för både kyl- och
värmeanläggningar, storköksutrustning samt byggnadsarbeten. Prioritering av såväl
underhålls- som investeringsprojekt sker i samråd med kommunens fastighetsansvarige.
Efter genomförandet av energitjänsteprojektet har vi goda förutsättningar att arbeta effektivt
med fastigheterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv på energisidan. Vi har även förstärkt vår
kompetens internt inom detta område. Förutsättningarna för de olika kommunala
verksamheterna ändras i många fall relativt ofta och i sammanhanget fort, fokus är på att
underlätta genom mindre anpassningar och stöd i fastighetsfrågor.

Gatuförvaltningen
Avvikelsen mot budget uppgår till +0,8 mkr. En del av årets överskott är att hänföra till vinst
vid avyttring av arbetsmaskin 0,4 mkr. I övrigt lägre kostnader arbetsmaskiner och fordon
samt lägre kostnad för internt köp av grön- och vityteskötsel. Vad gäller de externa
entreprenadkostnaderna så började året med en kostsam vinterväghållningssäsong,
barmarksunderhållet har i viss omfattning begränsats för att spara medel inför andra
halvårets vinterväghållning och vi kan se att de totala kostnaderna blev lägre än befarat.
Problematiken kring de enskilda vägarna och främst då kommunens åtagande i skötseln, har
under ett antal år varit föremål för utredningsinsatser. Under 2018 har man ansökt om
lantmäteriförrättning för alla byar och även påbörjat arbetet med att ta fram regelverk och
avtal avseende skötsel av enskilda vägar. Målet är att det under 2019 ska fattas politiska
beslut gällande den fortsatta skötseln av de enskilda vägarna.

Finans
Här redovisas skatteintäkter, utbetalning av pensioner, räntekostnader, finansiella intäkter
samt nettoutfall för avskrivningar. Total avvikelse mot budget +11,9 mkr.
Skatter (-0,2 mkr) – trots en byggbonus på 2 mkr, detta beroende på sämre tillväxt.
Försäkringsintäkt för branden på Åhls 2016 (+5,0 mkr).
Avskrivningar (+5,7 mkr) – som följd av lägre investeringstakt än budgeterat under 2018 och
tidigare, vilket skjuter fram avskrivningskostnaderna.
Lönekomp, lägre löneökningstakt inom kommunen (+1,4 mkr)

Leksandsbostäder AB
Verksamhetsområden
Vid 2018 års utgång äger och förvaltar bolaget 974 (956) lägenheter med totalt 58 716 m2
bostadsyta, 41 lokaler med totalt 8 909 m2 lokalyta samt fyra äldreboenden med totalt
20 080 m2 bostads- och lokalyta. Bolaget har även ansvar för administration och teknisk
förvaltning av Leksands kommuns fastigheter. Förvaltningsuppdraget uppgår totalt till
62 376 m2 (BTA). Förvaltningsuppdraget med skötsel av kommunens gator, vägar och parker
ingår också i bolagets verksamhet. Uppdraget innefattar totalt ca 39 mil gator och vägar
varav ca 33 mil är enskilda vägar samt därutöver ca 3 mil gång- och cykelvägar.

Ekonomisk sammanfattning
Bolagets resultat efter finansiella poster är positivt och uppgår till 17,2 mkr. Det fortsatt låga
ränteläget liksom lägre uppvärmningskostnader bidrar positivt till resultatet. Därutöver kan
nämnas att redovisningsreglerna (K3) ger en förskjutning av kostnader över till
investeringar.

Måluppfyllelse
99,8% av lägenheterna har varit uthyrda under året (mål 99 %, företagets mål)
Nybyggnad av 20 lägenheter i Kv. Sandgärdet i centrala Insjön har färdigställts, dessutom
pågår byggnation av 45 lägenheter i Kv. Snedkanten i centrala Leksand med planerad
inflyttning i juli 2019. Planeringen för ytterligare framtida nyproduktion har fortsatt under
året. Bolagets roll i kommunens bostadsförsörjningsplaner är viktig.

Vad har hänt under året?
Under 2018 höjdes bolagets bostadshyror med 0,65 %. Höjningen i snitt för hela landet var
0,88 %. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet uppgick vid årets slut till 3 stycken eller
0,3 %, vilket är en låg nivå. Ränteläget har även under 2018 varit fortsatt lågt vilket har
möjliggjort att renoveringar och underhåll inom det egna fastighetsbeståndet har kunnat
ligga kvar på en fortsatt hög nivå.
Under året har 20 lägenheter färdigställts i Insjön på området Sandgärdet. Alla 20
lägenheterna är uthyrda och inflyttning ägde rum den 1 september 2018. Nyproduktionen av

45 nya lägenheter i Kv. Snedkanten som startades hösten 2017 pågår och inflyttning sker den
1 juli 2019. Intresset för lägenheterna är stort och intresseanmälan för att hyra en lägenhet
har lämnats av ca 330 presumtiva hyresgäster. I dagsläget har kontrakt tecknats för
huvuddelen av lägenheterna. Detaljplanen för bolagets fastighet Kv. Storgärdet i Leksand
överklagades men har vunnit laga kraft under hösten 2018. En start av en nybyggnation i
detta område planeras att kunna bli verklighet under 2018.
Underhållskostnaderna på det egna fastighetsbeståndet uppgår totalt till 9,4 mkr för år 2018.
Under året har vi genomfört ett 80-tal projekt inom olika områden och storlekar, däribland
kan nämnas: i Kv. Vinkeln har utvändig målning gjorts (1,4 mkr), på Edshults äldreboende
har en avdelning fått ny belysning och ytskikt i gemensamma utrymmen och korridorer (0,6
mkr) därutöver har sedvanligt lägenhetsunderhåll har utförts för 2,6 mkr.
Under 2018 har investeringar genomförts för 114,2 mkr. Slutförandet av nybyggnationen av
20 lägenheter i Kv. Sandgärdet i Insjön utgör netto 28,2 mkr, efter avräknat investeringsstöd
med 4,4 mkr. I Kv. Snedkanten i Leksand pågår projektet med färdigställande av 45
lägenheter (72,5 mkr), beräknad inflyttning i juli 2019. I Kv. Storgärdet har ett omfattande
projekt med installation av FTX-ventilation pågått (11,5 mkr), detta projekt färdigställs 2019.
Från 1 januari 2018 har en omläggning av redovisningen genomförts för de båda
förvaltningsuppdragen. Syftet är att alla direkta verksamhetskostnader ska hanteras i
kommunens redovisning och kvar i vår hantering är alla gemensamma resurser, såsom
utrustning och personal med kringkostnader, både inom fastighetsförvaltningen och
gata/park-förvaltningen samt administration. Bakgrunden till beslut om denna omläggning
var ett beslut från Skatteverket om att bolaget ska fakturera ett vinstpåslag om 2 % på all
kostnadstäckning från kommunen. Detta medför att omslutningen för uppdragen minskar
med 28,2 mkr till 16,9 mkr.
Den del av förvaltningsuppdragen som redovisas hos Leksandsbostäder AB gav för året ett
överskott med 1,5 mkr där fastighetsförvaltningen redovisade +0,3 mkr och
gata/parkförvaltningen +1,2 mkr. Uppdraget avräknas och överskottet återlämnas till
kommunen. Ett vinstpåslag med 2 % debiteras på omslutningen och för 2018 blev det +0,1
mkr Förfastighet och +0,2 mkr för Gata/Park.

Framtiden
Planering för att kunna bygga nya bostäder är ett viktigt arbete som ständigt står på agendan.
I kommunens bostadsförsörjningsplan finns ett mål för Leksandsbostäders del att producera
20- 30 nya lägenheter per år fram till 2025.
Under 2018 har vi fortsatt med byggnationen av 45 lägenheter i Kv. Snedkanten. I de
framtida planerna ingår en fortsatt satsning på bostäder i Kv. Storgärdet. Möjlighet finns
också till en fortsatt utbyggnad av området Sandgärdet i Insjön.
Planering för nya särskilda boenden pågår i ett samarbete med Leksandsbostäder och
Leksands kommun. I ett första steg kommer ett nytt boende vid nuvarande Tibble särskilda
boende att byggas. Ett beräknat färdigställande för detta projekt är år 2021. Ett andra steg
kommer att beröra Edshults särskilda boende. Som en del i förberedelserna kommer en
planändring att göras för området. Sedan tidigare pågår tomställning av bolagets
marklägenheter invid det särskilda boendet.

För mer detaljerad information hänvisas till bolagets årsredovisning.

Leksand vatten AB
Ekonomisk sammanfattning
Leksand Vatten AB har en stabil ekonomi. Likviditeten i bolaget är god och tillräcklig för
mindre årliga investeringar. Det negativa budgeterade resultatet efter finansiella poster beror
på planerade avskrivningar och följer budget. Årets resultat efter finansiella poster är 0,8
mkr mot budget -4,7mkr.
VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -0,2 mkr mot budget -3,8 mkr.
Avvikelserna beror till största del på högre intäkter, lägre produktionskostnader och lägre
fakturerade kostnader från Dala Vatten och Avfall AB.
Avfalls-verksamhetens resultat efter finansiella poster är 1,0 mkr mot budget -08 mkr.
Avvikelserna beror till största del på högre intäkter och lägre fakturerade kostnader från Dala
Vatten och Avfall AB.

Vad har hänt under året?
Under 2018 har VA-verksamheten investerat ca 64 mkr. Det projekt som tog de största
resurserna var det nya avloppsreningsverket i Leksand. Om- och tillbyggnaden av Leksands
reningsverk som inleddes redan 2017 pågick under hela 2018 och väntas färdigställas under
2019. Den mycket omfattande byggentreprenaden har följt både tidplan och budget väl.
Under 2018 har inga större investeringar gjort inom avfalls-verksamheten.

Framtiden
Under året fortsatte arbetet med ledningsförnyelse och planering för ytterligare
ledningsförnyelse.
I tillägg till ledningsförnyelse genomfördes ett antal projekt där VA-nätet utökades för att
medge exploatering av bostäder och industrier, bla i området Norra Hjortnäsheden och
Jobsgården på Limhagen.
Stora utrednings- och projekteringsinsatser gjordes under 2018 för att kunna påbörja
byggnationen av överföringsledningen Tällberg-Övermo.

Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

2018

2017

2018

2017

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

(not)
Verksamhetens intäkter

1

217 738

241 816

343 388

365 701

Verksamhetens kostnader

2

-1 079 736

-1 048 345

-1 156 974

-1 129 723

Avskrivningar

3

-38 197

-46 635

-64 016

-71 323

Jämförelsestörande poster

4

9 682

6 928

10 114

6 754

-890 513

-846 236

-867 488

-828 591

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

712 750

718 631

712 750

718 631

Generella statsbidrag och utjämning

6

164 220

151 139

164 220

151 139

Finansiella intäkter

7

6 453

4 784

4 541

3 118

Finansiella kostnader

8

-2 664

-2 609

-6 966

-7 521

-9 754

25 709

7 057

36 776

Aktuell skatt

0

0

-1 751

-5 137

Uppskjuten skatt

0

0

-1 272

1 185

-9 754

25 709

4 034

32 824

Resultat före skatt

Årets resultat

KASSAFLÖDESANALYS
2018

2017

2018

2017

Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

9

-9 754
48 056

25 709
47 771

4 034
75 018

32 824
76 208

38 302
8 681
-4 578
-4 728

73 480
26 856
-1 601
-12 730

79 052
10 067
-3 597
26 721

109 032
15 957
-3 459
-4 948

37 677

111 465

112 243

116 582

Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-68 577
2 292
1 716

-57 301
72
1 714
-280

-247 042
4 480
1 716
-9
709

-149 563
246
1 714
-203

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-63 860

-55 795

-240 146

-147 806

42 000
-42 000
-1 523

77 000
-77 000
-1 523

232 770
-130 952
-1 523

171 650
-85 039
-1 523

-1 523

-1 523

100 595

85 088

ÅRETS KASSAFLÖDE

-27 706

54 147

-27 308

53 864

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

143 600
115 894

89 453
143 600

144 564
117 256

90 700
144 564

Förändring av likvida medel

-27 706

54 147

-27 308

53 864

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

709

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Upplösning skuldbokförda inv
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

BALANSRÄKNING (tkr)
2018

2017

2018

2017

Not

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggning
Summa materiella anläggningstillgångar

10
11
12

630 921
49 955

601 840
48 971

653 177

650 811

1 040 089
216 439
219 100
1 404 789

989 265
189 771
114 451
1 293 487

Finansiella anläggningstillgångar

13

66 180

67 137

28 793

29 741

747 056

717 948

1 504 421

1 323 228

37 954
118 597
115 894

33 376
127 278
143 600

39 606
127 185
117 256

36 009
137 252
144 564

272 445

304 254

284 047

317 825

1 019 501

1 022 202

1 788 468

1 641 053

-9 754
60 646
430 657
481 549

25 709
60 646
404 948
491 303

4 034
60 646
531 557
596 237

32 824
60 646
497 547
591 017

48 123

36 535

48 123

36 535

48 123
19 023
67 146

36 535
17 448
53 983

260 864
228 965
489 829

260 671
233 693
494 364

892 566
232 519
1 125 085

790 255
205 798
996 053

1 019 501

1 022 202

1 788 468

1 641 053

372 007
647 250

371 719
548 183

372 007
14 691

371 719
17 088

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter och förråd
Fordringar
Kassa och bank

14
15
16

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Avsättningar för skatter
SUMMA AVSÄTTNINGAR
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER

17

18

19
20

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

21
22

Kommunen

Kommunen

Koncernen

Koncernen

2018

2017

2018

2017

tkr

tkr

tkr

tkr

Försäljningsintäkter

15 179

14 512

23 856

28 290

Taxor och avgifter

34 886

34 497

90 265

82 194

Hyror och arrenden

10 094

9 878

72 390

70 438

122 625

147 175

122 625

147 175

33 647

35 161

31 705

35 161

Not 1 Verksamhetens intäkter

Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Övriga intäkter

1 307

593

2 547

2 443

Summa intäkter

217 738

241 816

343 388

365 701

643 222

627 315

674 845

657 832

26 152

28 249

26 152

28 249

161 825

164 408

151 770

144 859

27 622

29 649

40 198

38 157

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Lämnade bidrag
Entreprenader och köp av verksamhet
Fastighetskostnader
Inköp av anläggningstillgångar

2 507

1 036

2 493

1 036

Konsulttjänster

10 753

11 855

28 233

24 630

Lokal- och markhyror

51 315

49 477

25 677

25 192

Pensionskostnader

52 883

39 963

55 002

42 236

Personalsociala kostnader

5 319

5 427

6 394

6 082

32 319

28 382

34 701

30 185

7 533

6 742

8 249

7 933

Bränsle, energi och vatten

13 507

5 420

29 496

29 862

Diverse främmande tjänster

11 946

10 587

11 946

10 587

8 569

9 970

12 912

11 420

24 264

29 865

48 906

71 463

1 079 736

1 048 345

1 156 974

1 129 723

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Hyra/leasing av anläggningstillgångar

Transporter och resor
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader

Fr.o.m 2018 har det skett förändring i förvaltningsavtalet med Leksandsbostäder AB, vilket innebär att
de taxebundna kostnaderna har ökat och entreprenader och köp av verksamhet har minskat.

Not 3 Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

-27 584

-26 538

-41 501

-40 083

Maskiner och inventarier

-10 613

-11 840

-22 515

-22 983

Summa avskrivningar

-38 197

-38 378

-64 016

-63 066

Nedskrivningar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar

-2 097

-2 097

Maskiner och inventarier

-6 160

-6 160

Summa nedskrivningar

-8 257

-8 257

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-38 197

-46 635

-64 016

-71 323

5 347

1 248

5 347

1 248

Not 4 Jämförelsestörande poster
Försäkringsersättning

Försäljning exploateringsfastigheter

1 502

1 720

1 502

1 720

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar

4 916

72

5 348

72

Kostnader i samband med brand
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

-1 835
-248

Återsök momsbidrag
Arvode återsök momsbidrag
Summa jämförelsestörande poster

-1 835
-248

-174

4 557

4 557

-669

-669

9 682

6 928

10 114

6 754

715 978

720 966

715 978

720 966

Not 5 Skatteintäkter
Kommunalskatt
Prel slutavräkning 2018
Slutavräkning 2017

-951

-951

-2 277

-2 277

Prel slutavräkning 2017
Slutavräkning 2016
Summa kommunalskatteintäkter

-3 151

-3 151

816

816

712 750

718 631

712 750

718 631

Kommunalekonomisk utjämning

142 923

136 026

142 923

136 026

Utjämningsavgift/bidrag/LSS

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
-32 142

-34 746

-32 142

-34 746

Generella bidrag

11 797

13 381

11 797

13 381

Fastighetsavgift

41 642

36 478

41 642

36 478

164 220

151 139

164 220

151 139

240

32

622

266

Utdelning på aktier och andelar

3 864

2 813

3 864

2 813

Borgensavgift

2 294

1 900

55

39

55

39

6 453

4 784

4 541

3 118

-1 403

-1 687

-5 704

-6 595

Räntekostnad på pensionsskuld

-886

-614

-886

-614

Räntekostnad på löneskatt

-215

-149

-215

-149

Summa generella statsbidrag och utjämning

Not 7 Finansiella intäkter
Räntor på rörliga medel och utlämnade lån

Inkassoavgifter
Summa finansiella intäkter

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor på anläggningslån

Övriga räntor och bankkostnader
Summa finansiella kostnader

-160

-159

-161

-163

-2 664

-2 609

-6 966

-7 521

38 197

46 635

64 016

71 323

293

959

293

959

Not 9 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för avskrivningar
Justering för utrangeringar
Justering för bokfört värde exploateringstomter
Justering för gjorda avsättningar

11 588

415

13 163

3 970

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

-2 022

-238

-2 454

-44

Summa

48 056

47 771

75 018

76 208

Not 10 Mark byggnader och tekniska anläggningar
Ack, anskaffningsvärde IB
Överföring till annat slag av tillgång

1 027 047

997 277

1 667 485

1 586 979

-1 094

-787

-1 094

-787

Överföring från annat slag av tillgång
Utrangering i samband med komponentavskrivning

6

6

-8 583

-8 583

Nedskrivning mot eget kapital i samband
med komponentavskrivning
Nedskrivning
Årets reavinst
Årets anskaffningar
Årets försäljningar
Ackumulerat anskaffningsvärde UB
Ackumulerade avskrivningar

-512

-512

-2 098

-2 098

512

72

512

72

57 759

41 744

93 419

93 092

-512

-72

-512

-684

1 083 712

1 027 047

1 759 810

1 667 485

-425 207

-407 012

-678 220

-647 144

Överföring till annat slag av tillgång
Utrangering i samband med komponentavskrivning

7

7

8 583

8 583

Årets försäljningar
Årets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar UB
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider

418
-27 584

-26 785

-41 501

-40 084

-452 791

-425 207

-719 721

-678 220

630 921

601 840

1 040 089

989 265

5-75 år

5-75 år

5-75 år

5-75 år

248 862

239 530

505 282

445 382

1 094

77

1 094

77

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 11 Maskiner och inventarier
Ack, anskaffningsvärde IB
Överföring från annat slag av tillgång
Överföring till annat slag av tillgång

-6

Nedskrivning
Värde på försåld släckbil
Årets reavinst

-6 214
-3 006

1 781

1 781

10 503

Årets försäljningar

-1 781

Ackumulerade avskrivningar

15 475

-2 845

-861

550 963

505 282

-199 891

-188 344

-315 511

-293 262

-7

-7

54
3 006

54
3 006

Årets försäljningar
Ackumulerade avskrivningar UB

66 904

248 862

Nedskrivning

Årets avskrivningar

48 657

257 453

Överföring från annat slag av tillgång
Värde på försåld släckbil

-6 214

-3 006

Årets anskaffningar
Ackumulerat anskaffningsvärde UB

-6

494

687

-10 613

-11 594

-22 513

-22 983

-207 498

-199 891

-334 524

-315 511

Utgående bokfört värde

49 955

48 971

216 439

189 771

Avskrivningstider

3-20 år

3-20 år

3-20 år

3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 12 Pågående ny- och ombyggnad
Ingående erlagda kostnader

114 451

124 965

Årets nedlagda kostnader

142 504

59 829

Omfördelning

-37 855

-70 343

Utgående nedlagda kostnader

219 100

114 451

Not 13 Finansiella anläggningar
Aktier, Leksandsbostäder

20 500

20 500

Aktier, Leksand Vatten AB

18 000

18 000

Andra aktier och andelar

24 980

25 324

25 020

25 364

2 700

3 313

3 773

4 377

66 180

67 137

28 793

29 741

37 616

33 317

37 616

33 317

338

59

1 990

2 692

37 954

33 376

39 606

36 009

7 397

3 313

8 915

10 574

107

180

107

180

Långfristig fordran
Summa finansiella anläggningar

Not 14 Exploateringsfastigheter och förråd
Exploateringsfastigheter
Varulager
Summa exploateringsfastigheter och förråd

Not 15 Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos anställda
Fordringar hos leverantörer, övriga
Fordringar hos staten

162
59 040

78 860

61 867

82 764

5 582

4 408

8 377

6 295

Förutbetalda kostnader

28 023

24 160

25 129

25 486

Upplupna intäkter

18 448

16 357

22 790

11 791

118 597

127 278

127 185

137 252

Bankmedel

115 887

143 593

117 249

144 557

Insatsmedel

7

7

7

7

115 894

143 600

117 256

144 564

491 303

466 106

591 016

558 706

Årets resultat

-9 754

25 709

4 034

32 824

varav resultatutjämningsreserv

60 646

Mervärdeskatt

Summa fordringar

Not 16 Kassa och bank

Summa kassa och bank

Not 17 Eget kapital
Ingående saldo

60 646

Justering realisationsvinst

1 187

Nedskrivning anläggningstillgångar
p.g.a. komponentavskrivning
Summa eget kapital
Därav beslutad avsättning för framtida pensioner.

Not 18 Avsatt till pensioner

-512

-513

481 549

491 303

596 237

591 017

73 100

73 100

73 100

73 100

Ingående avsättning

29 402

29 068

29 402

29 068

603

569

603

569

-1 774

-1 421

-1 774

-1 421

Nyintjänad pension

7 616

1 589

7 616

1 589

Övrig post

2 881

-403

2 881

-403

38 728

29 402

38 728

29 402

9 395

7 133

9 395

7 133

48 123

36 535

48 123

36 535

98 %

97 %

98 %

97 %

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Utbetalningar

Summa
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad
Uppdelning per förmån
Förmånsbestämd ÅP

22 088

22 613

22 088

22 613

Särskild avtalspension

1 466

1 219

1 466

1 219

Pension till efterlevande

1 085

981

1 085

981

PA-KL pensioner

14 089

4 589

14 089

4 589

Summa pensioner

38 728

29 402

38 728

29 402

230 000

230 000

790 255

672 973

42 000

77 000

232 963

208 486

-42 000

-77 000

-161 516

-121 875

30 864

30 671

30 864

30 671

260 864

260 671

892 566

790 255

Lånebelopp

Lånebelopp

Lånebelopp

Lånebelopp

24 000

24 000

24 000

24 600

Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning

Not 19 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Omläggning av lån
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Återstående antal år: 15-70
Summa långfristiga skulder
De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur
Utan bindningstid
2018

42 000

225 165

2019

30 000

30 000

109 461

112 969

2020

46 000

31 000

162 062

118 150

2021

26 000

26 000

158 500

113 500

2022

27 000

15 000

125 844

41 400

2023

57 000

42 000

170 835

72 000

2024

20 000

20 000

80 000

20 000

31 000

31 800

2025
Summa

230 000

230 000

861 702

759 584

Genomsnittlig ränta %

0,61%

0,73%

0,70%

0,93%

Genomsnittlig räntebindningstid

2,51 år

2,94 år

2,64 år

2,24 år

Leverantörsskulder

44 782

28 925

54 203

49 376

Preliminär skatt

10 277

9 842

10 277

9 842

Not 20 Kortfristiga skulder

Sem- okomp övertid o ferie- och uppeh.löneskuld

32 192

33 310

34 283

35 360

Upplupna sociala avgifter

12 359

12 005

13 278

12 689

6 152

6 167

6 302

6 295

Upplupna ej utbetalda löner
Löneskatt på pensioner

5 740

5 135

5 893

5 336

Pensionsskuld individuell del

22 031

21 081

22 199

21 241

Förutbetalda intäkter

10 376

8 445

46 432

44 379

Upplupna kostnader

22 414

10 898

29 274

12 961

Övriga kortfristiga skulder

62 642

97 885

10 378

8 319

228 965

233 693

232 519

205 798

298 086

310 946

298 086

310 946

5 707

7 574

5 707

7 574

Nyintjänad pension

10 837

-1 603

10 837

-1 603

Årets utbetalningar

-16 191

-15 355

-16 191

-15 355

-265

-3 476

-265

-3 476

298 174

298 086

298 174

298 086

72 337

72 316

72 337

72 316

370 511

370 402

370 511

370 402

245 508

250 557

245 508

250 557

756

688

756

688

Summa kortfristiga skulder

Not 21 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
Ingående ansvarsförbindelse
Ränte- och basbeloppsuppräkning

Övrig post
Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående pensionsförpliktelser
Uppdelning per förmån
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Visstidspension

4 248

Livränta

9 680

9 750

9 680

9 750

Efterlevandepension

4 885

6 170

4 885

6 170

PA-KL och äldre utfästelser
Summa pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser förtroendevalda
Löneskatt
Utgående pensionsförpliktelser förtroendevalda
Summa pensionsförpliktelser
Summa löneskatt

4 248

33 097

30 921

33 097

30 921

298 174

298 086

298 174

298 086

1 204

1 060

1 204

1 060

292

257

292

257

1 496

1 317

1 496

1 317

299 378

299 146

299 378

299 146

72 629

72 573

72 629

72 573

372 007

371 719

372 007

371 719

98 %

97 %

98 %

97 %

Leksandsbostäder AB

351 025

322 879

Leksands Vatten AB

274 750

201 300

21 353

23 871

14 569

16 955

122

133

122

133

Summa utgående pensionsförpliktelser
Aktualiseringsgrad

Not 22 Övriga ansvarsförbindelser
Borgen gentemot

Övrigt
Kommunalt förlustansvar för egnahem
Ansvarsförbindelser för statligt kreditgaranterade

bostadslån
Summa
Summa panter och ansvarsförbindelser

647 250

548 183

14 691

17 088

1 019 257

919 902

386 698

388 807

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi Lindbodarna. Till detta
har bolaget ett 30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en
ansvarsförbindelse, då åtagandet ej kan beräknas med hänvisning till förlitlighet p.g.a. tidsperspektiv,
färdigställande, teknikutveckling och oklara regelverk.
Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner
och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått i likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 964 mkr och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 969 mkr.
Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.
Eget kapital
Kommunens samlade ”förmögenhet”. Det egna kapitalet motsvarar anläggningskapital och
rörelsekapital.
Kapitalkostnader
Kan ses som en amortering och ränta på ett lån och är en intern ersättning för en gjord investering.
Kassaflödesanalys
Visar hur rörelsekapitalet har förändrats.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder med en löptid understigande ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.
Långfristiga skulder
Skulder överstigande ett år.
Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång och kortfristiga tillgångar vilka kan omsättas i pengar
inom ett år.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och långfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.
Verksamhetens resultat
Kostnader och intäkter inklusive interna poster.

Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Förändrade redovisningsprinciper
Komponentredovisning
Fr.o.m. 2014 har Leksands kommun infört komponentredovisning. Beloppsgränsen är satt
till bokfört värde över 500 000 kr och varje delkomponents storlek ska vara minst 200 000
kr. Vi har också tagit hänsyn till nyttjandeperioden.
Från och med 2013 redovisas all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, som
jämförelsestörande poster. Tidigare års siffror är justerade.
Från och med 2012 har kommunen börjat med exploateringsredovisning, vilket innebär att
försålda tomter intäktförs på resultaträkningen.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag för
planenliga avskrivningar. För att en inventarie ska räknas som anläggningstillgång ska den
antas ha en livslängd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr.
Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden.
Avskrivningarna görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning
finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Enligt KRL ska avskrivningar göras på en
investering samma år den tas i anspråk. Avskrivningar beräknas ej för mark eller pågående
investeringsprojekt.
I och med införandet av komponentredovisning, har Leksands kommun avskrivningstider
mellan 3-75 år.

Omsättningstillgångar
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fakturafordringar med
en förfallodag äldre än sex månader har redovisats som osäkra fordringar.
Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång.
Periodiseringar
Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 4:2 från RKR. Det
innebär att redovisade skatteintäkter består av tre delar:
-

Preliminära inbetalningar under inkomståret.
Preliminär slutavräkning för innevarande år.
Slutavräkning för föregående år.

Leverantörsfakturor avseende 2018, erhållna efter årsskiftet, har skuldbokförts och belastar i
huvudsak leverantörsskuldskontot.
Utställda fakturor efter årsskiftet som är hänförliga till 2018 har bokförts som upplupna
intäkter.
Utgifts- och inkomsträntor har periodiserats.
Statsbidrag för täckande av driftkostnader hänförliga till 2018 har periodiserats.
Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid m.m. har periodiserats.
Avsättningar och skulder
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen.
Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas bland verksamhetens
kostnader i resultaträkningen.
Pensionsförmåner som intjänats från och med år 1998 redovisas som avsättning vad gäller
kompletterande ålderspensioner (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp), garantipensioner
och visstidspensioner.
Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.
Pensionsskulden för förtroendevalda är räknat enligt RIPS 17 förutom de delar som står i
konflikt med RKRs rekommendationer. Till största del görs pensionsberäkningar av Skandia,
förutom i ett fall. Beräkningsgrunden är deras arvode och hur länge de har varit
förtroendevalda. Skulden redovisas under ansvarsförbindelserna. För samtliga
förtroendevalda förutom kommunalrådet tillämpas OPF-KL. Skulden redovisas under
avsättningar.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som
ansvarsförbindelse.

Individuell del redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.
Den särskilda löneskatten redovisas enligt samma principer som gäller för pensioner enligt
den kommunala redovisningslagen, den så kallade blandade modellen.
Semester- okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldbokförts.
Sociala avgifter och de anställdas skatter för december har skuldbokförts.
Personalomkostnadspålägg har i samband med löneredovisningen påförts förvaltningarna
med procentuella påslag. Förtroendevalda 31,42 %, anställda på kommunala avtal 39,17 %.
Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som
hyresavtal. Leasingavtal förekommer endast för fordon och maskiner. Inga finansiella
leasingavtal finns.
Lånekostnader
Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till.
Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär
att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna
kostnader/intäkter och interna skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den
sammanställda redovisningen har kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit
vägledande.

