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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Nya tider kräver 
ständig anpassning

Ulrika Liljeberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Ofta framställs Charles Darwin 
och hans forskning om djurarter 
som att det är de starkaste som 

överlever. Men det forskningen egentli-
gen visar är att det är de som anpassar 
sig bäst som överlever. Nu handlar det 
inte om överlevnad för oss som kommun, 
men mycket av det vi gör handlar just 
om att anpassa oss efter nya tider, efter 
nya omständigheter och nya behov. Det 
präglade även vårt kommunala år 2017 
i Leksand.

En del av anpassningen är att vi 
löpande ser över om vi har rätt beman-
ning, rätt resurser och rätt budget för 
verksamheterna. Tyvärr kanske inte an-
passningen alltid sker så snabbt och lätt 
som det skulle behövas, men vi försöker 
anpassa även den processen. Vi skapar 
även helt nya tjänster för att anpassa 
oss efter nya eller ändrade behov. Under 
2017 beslutades till exempel att anställa 
en hållbarhetsstrateg och en digitali-
seringssamordnare och dessa kommer 
att finnas på plats under 2018. Inom 
hållbarhetsområdet behöver vi lägga 
i en högre växel för att nå de mål som 
både vi, miljön och klimatet behöver. 
Inom digitaliseringsområdet behöver 
vi digitalisera och automatisera fler 
arbetsuppgifter för att kunna fokusera 
våra resurser där de mest behövs, som 
inom till exempel vården och skolan, 
samtidigt som vi behöver göra fler med-
borgare digitalt delaktiga.

Mycket av den anpassning som be-
höver göras avser ny kunskap och nya 
arbetssätt, men vi behöver även göra in-
vesteringar i infrastruktur och byggna-
tioner för att klara våra nya utmaningar. 
Under 2017 färdigställdes bland annat 
15 hyreslägenheter av Leksandsbostäder 

och kommande år kommer bolaget att 
bygga minst 65 ytterligare hyreslägen-
heter. Vi fattade vidare beslut om och/
eller påbörjade projektering för nybygg-
nation av förskola, äldreboende, sport-
hall, vägar och gång- och cykelvägar 
samt fortsatt utbyggnation av fibernät i 
hela kommunen. Vi arbetar även konti-
nuerligt med att ta fram mark och andra 
förutsättningar för företag som vill växa 
och utvecklas.

En årsredovisning som denna redo-
visar ju både ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål. Ekonomiskt redovisar 
kommunen ett resultat på 25 miljoner 
kronor mot ett budgeterat resultat på 
2 miljoner kronor. Det är mycket positivt 
och skapar ett ekonomiskt utrymme 
för fler satsningar och anpassningar. 
Dessutom är de flesta av våra politiskt 
satta verksamhetsmässiga mål och 
indikatorer helt eller delvis uppfyllda. 
Extra glädjande är att även medborgar-
na i Leksands kommun i en SCB-under-
sökning under 2017 sa sig vara generellt 
sett mer nöjda med kommunen.

Jag vill avslutningsvis 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.
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+25,7 miljoner
Läs allt om årets resultat på sidan 23–33

Äntligen fick 
Leksand sin 
familjecentral
Sidan 39

2017 slog Leksands kommun 
alla tiders befolkningsrekord!
Sidan 48–49

15 640

Digital utveckling gynnar 
både brukare och personal
Sidan 40–41

80
Så många nyanlända fick 
sin första bostad genom 
projektet Boplats Leksand
Sidan 43 

För eller emot?
Två tillfälliga rondeller blev 
årets samtalsämne 2017
Sidan 54

Foto: Magnus Rolands

30 procent
Så stor andel av maten ska 
vara ekologisk 2020
Sidan 39
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Innehåll

Omslagets framsida:  Musikalen Hairspray blev nya Kulturskolans 
första stora musikalprojekt. Hairspray sågs av 2 200 personer. 
Läs mer på sidan 36–37. Foto: Mattias Henningson
Omslagets baksida: I juni invigdes centrumutvecklingens fjärde 
etapp som bland annat innefattade södra Leksandsvägen. 
Läs mer på sidan 55. Foto: Magnus Rolands
Produktion: Riesbeck Reklam
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147,8 miljoner
Så mycket investerade 
Leksands kommun och 
kommunens helägda 
bolag under 2017
Sidan 30

2 200 personer
Så många såg Hairspray 
– den första musikalen i 
Kulturskolans nya koncept 
”Musikalscen Dalarna”
Sidan 36–37

Foto: Mattias Henningson

30 procent
Så stor andel av maten ska 
vara ekologisk 2020
Sidan 39
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är Leksands kom- 
muns högsta beslutande instans. Vilka 
som sitter i kommunfullmäktige bestäm-
mer medborgarna vid kommunfullmäk-
tigevalet 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. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är Leksands kommuns 
ledande politiska instans. Alla ärenden 

POLITIK OCH ORGANISATION

POLITIK OCH ORGANISATION

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 be-
stämmer 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 kom-
munfullmäktige och det är kommunsty-
relsen som bestämmer vilka ledamöter 
som ska sitta i utskotten.

Nämnderna 
Leksands kommun har fyra nämnder, 
som alla har ansvar för specifika områden. 
Nämnderna är: 
• Valnämnd
• Individnämnd
• Jävsnämnd
• Krisledningsnämnd

Kommunen har också fyra gemensamma 
nämnder med andra kommuner inom 
områdena vuxenutbildning, hjälpmedels- 
frågor, språktolkförmedling och social-
tjänst (valfrihetssystem inom hem- 
tjänsten).

En gemensam förvaltning
Kommunen har en förvaltning, som är 
organiserad som en spegelbild av den 
politiska organisationen. Det är förvalt-
ningen som sköter det dagliga arbetet. 
Förvaltningen är uppdelad i fyra sekto-
rer med ansvar för respektive utskotts 
verksamhet.

Bolag och stiftelser
Leksands kommun har två helägda bolag: 
Leksandsbostäder AB och Leksand 
Vatten AB. 

Kommunen är också delägare i fjorton 
andra bolag eller föreningar, bland annat 
Dala Vatten och Avfall AB, Dala Energi AB, 
Visit Dalarna AB, Leksand strand AB, 
Dalhalla förvaltning AB, Föreningen 
Leksand-Gagnefs företagshälsovård, 
Föreningen Sätergläntan och Kommun-
invest ekonomisk förening.

Kommunen har Stiftelsen Leksands 
naturvårdsfond. Stiftelsen har till upp-
gift att verka för skyddet av värdefull 
natur i Leksands kommun.

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.

Politik och organisation

MANDATFÖRDELNING
 2015 2011 2007 2003 1999
 –2018 –2014 –2010 –2006 –2002 

C 11 11 15 19 19
S 12 11 12 10 10
M 6 9 7 4 5
KD 6 8 7 5 5
L 1 2 3 3 1
V 3 2 3 5 5
MP 3 3 2  2
BP 4 2   
SD 3 1   
LP -   2 2
SPI -   1 

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

*



Kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedning

Individnämnd

Jävsnämnd

Krisledningsnämnd

Valnämnd

Överförmyndare

Revision

Kommunstyrelsen
Utskott för
lärande och stöd

Utskott för
vård och omsorg

Utskott för
samhällsbyggnad Allmänt utskott

Fullmäktigeberedning

Gemensam nämnd inom socialtjänsten
(valfrihet inom hemtjänsten)

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Gemensam nämnd för språktolkförmedling

Kommunfullmäktige, KF, består
av 49 ledamöter från nio olika
partier. I faktarutan på sidan 6
kan du läsa mer om hur makten
är fördelad mellan partierna.

Kommunstyrelsen, KS, består
av 15 ledamöter. Innan KS fattar
sina beslut brukar ärendena
förberedas i något av KS fyra
utskott med vardera sju ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande 
Ulrika Liljeberg (C)

Karin Byström (C)

Jan-Olof Karlsson (S)

1:e vice ordförande 
Anne-Lie Stenberg (M)

Aarno Magnusson (C)

Birgitta Jansson (S)

2:e vice ordförande 
Mikael Kyller (KD)

Sebastian Larsson (M)

Inga Westlund (V)

3:e vice ordförande 
Viktor Zakrisson (S)

Erica Strid (KD)

Ella Gyllenhak-Liss (MP)

Kenneth Dahlström (C)

Ingrid Rönnblad (S)

Jörgen Winter (BP)
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1 kr Kommunfullmäktige, 
nämnd, utskott och styrelser

7 kr Allmän service
4 kr Kultur, fritid 10 kr Hemtjänst

16 kr Särskilda boenden

7 kr LSS

4 kr Samhällsutveckling
5 kr Gator, offentliga platser, busstrafik, fastigheter

7 kr Familj och stöd
10 kr Förskola
29 kr Skolor, utbildning

I Allmän service ingår det mesta 
inom sektorn verksamhetsstöd, till 
exempel administrativ service, IT-, 
kost-, städ-, personal-, ekonomi-
och kommunikationsavdelningen.

Kostnader för arvoden till våra politiker, 
revision, överförmyndare och gode män.

Samhällsutveckling utgörs främst av 
räddningstjänst, livsmedelstillsyn, miljövård, 
trafikenhet, bostadsanpassning, näringslivs-
avdelningen, samt bygg- och planavdelning.

LSS = Lagen om särskilt 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Så användes skatten 2017

Kommunens skatte- och bidragsintäkter på 870 miljoner kronor består av statliga 

bidrag och skatt från de som bor i kommunen. Hur användes pengarna? 

Så här har varje 100-lapp fördelats mellan de olika verksamheterna:
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Fem år i sammandrag

1) Skulder/totala tillgångar.

2) Eget kapital/totala tillgångar visar den finansiella styrkan på lång sikt.

3) I skatter och bidrag ingår kommunens
 - egna skatteintäkter
 - generella statsbidrag och utjämning
 - fastighetsavgift

4) Verksamhetens nettokostnad exkluderar jämförelsestörande poster på netto -6,9 mkr år 2017, 
0,1 mkr år 2016, -8,4 mkr år 2015, -3,6 mkr år 2014 och -16,0 mkr år 2013. 

 2017 2016 2015 2014 2013

Antal invånare 15 640 15 507 15 326 15 252 15 157

Tillgångar per invånare, kr 65 358 63 434 59 409 55 621 55 436

Skulder per invånare, kr 33 945 33 376 31 460 30 231 30 404

Eget kapital per invånare, kr 31 413 30 058 27 949 25 390 25 032 

Skuldsättningsgrad % 1)  52% 53% 53% 54% 55% 

Soliditet % 2)  48% 47% 47% 46% 45% 

Borgensåtaganden mkr 548,2 462,2 431,4 398,9 392,5

Verksamhet. nettokostnad mkr  -853,1 4) -802,0 4) -761,4 4) -740,5 4) -739,7  4) 

Årets resultat, mkr  25,7 37,8 41,1 31,7 25,4 

Nettoinvesteringar, mkr 57,3 81,8 43,7 50,8 43,5

Skatter och bidrag mkr3)  869,8 838,0 796,2 772,1 756,9

Skattesats 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 

Nettokostnadernas andel av
skatter och bidrag % 98,1% 95,7% 95,6% 95,9% 97,7%
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Det är lätt att leva i Leksand. Här möts öppna och levnadsglada människor i ett 
modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke.

Vision 2025

Leksand är en kommun med 18 000 in- 
vånare där människor trivs och känner 
sig hemma. Vi har en mycket bra levnads- 
miljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt 
samhälle och hög kvalitet i våra gemen- 
samma verksamheter. Vi har ett mångkul- 
turellt 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 kultur- 
bebyggelsen och den moderna arkitektu- 
ren, vilket ger möjlighet till ett attraktivt 

boende oavsett hur du vill att det ska se ut. 
I Leksands småskaliga stadskärna pro-
menerar 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, 
företag och kommunen är en framgångs- 
faktor. Tillgång till både orörd skog och 
öppna landskap, men även Siljan och 
våra sjöar, skapar en givande levnads-
miljö. 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 tågförbindel-
ser tar dig dit du vill – oavsett om det är 
till arbete och studier i vår region eller 
vidare till Arlanda-Stockholm.

Antagen av kommunfullmäktige i 
november 2012.
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Vår värdegrund

Sedan 2015 har Leksands kommun en gemensam värdegrund. Den lägger grunden 
för hur vi arbetar och hur vi behandlar varandra och dem vi finns till för.

Du är
mitt fokus

Jag är
viktig

Vi gör
saker bättre
tillsammans

Vi har en
gemensam

riktning

Värdegrunden består av fyra delar, som 
tillsammans bildar en helhet.

Vi har en gemensam riktning 
Det innebär att vi förstår åt vilket håll 
vi är på väg och vilken strategi vi har för 
att nå dit.

Vi gör saker bättre tillsammans
Vi lär, utvecklas och stärks av varandra. 
Vi gör saker som är bra för andra även 
om du eller jag inte har nytta av det. 

Du är mitt fokus 
I mötet med dig är jag lyhörd, omtänk-
sam och professionell. Min första och 
viktigaste fråga är: Hur kan jag hjälpa dig? 

Jag är viktig 
Jag är stolt över mitt arbete och jag 
känner att det gör skillnad att just jag är 
på jobbet. Det ger mig den trygghet jag 
behöver för att hjälpa andra att utvecklas.  

Beteenden
Värdegrunden blir levande först när 
den märks i våra beteenden. Om vi till 
exempel säger att vi har kunden i fokus 
måste vi också visa att vi har det. 

Därför har varje avdelning/enhet tagit 
fram ett antal beteenden som visar hur 
de lever värdegrunden på sin arbets-
plats. Exempel på sådana beteenden 
är ”Jag stödjer andra i medgång och 
motgång”, ” Jag visar respekt för andras 
roller och ansvar” och ”Jag tar gärna 
emot återkoppling från andra”.

Läs mer om värdegrunden och vårt 
arbete med ledarskap och medarbetar-
skap på sidorna 20–22.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vi har en gemensam riktning och gör saker 
bättre tillsammans är två av fyra delar i 
kommunens värdegrund. Foto: Mostphotos
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Under 2017 hade Leksands kommun 
15 verksamhetsmässiga mål med totalt 
112 mätbara indikatorer. Kommunen 
hade också fem finansiella mål som är 
mätbara i sig.* 

2018 blir det istället tolv verksam-
hetsmässiga mål och 46 indikatorer 
medan de fem finansiella målen kvar-
står. 

 
Stabila planeringsförutsättningar 
Begreppet god ekonomisk hushållning 
regleras sedan 2005 i kommunallagen 
och lagen om kommunal redovisning. 
Syftet är att ge kommuner och landsting 
så stabila planeringsförutsättningar som 
möjligt. En rimlig planeringshorisont 
underlättar strukturella förändringar 
och förhindrar förhastade kortsiktiga 
lösningar. 

För att klara av detta i praktiken 
skapades också finansieringsprincipen 
som innebär att staten inte ska ålägga 
kommuner och landsting nya uppgifter 
utan att finansiera dem. Finansierings-
principen är nödvändig om staten ska 
kunna kräva god ekonomisk hushåll-
ning av kommuner och landsting. 

God ekonomisk hushållning

Med hjälp av finansiella och verksamhetsmässiga mål 
kan Leksands kommun garantera god ekonomisk hus-
hållning. Exakt hur många och vilka mål kommunen 
väljer, regleras inte i lagen. Det viktiga är att målen 
ger bästa tänkbara kvalitativa och ekonomiska effekter 
och att verksamheten klarar av att hålla fokus på målen 
i sin vardag.

• Begreppet god ekonomisk hushåll-
ning kom till i början av 2000-talet 
som en konsekvens av det ekono-
miskt tuffa 90-talet inom den offent-
liga sektorn. 

• Betänkandet ”God ekonomisk hus-
hållning i kommuner och landsting” 
från 2001, blev en proposition 
från regeringen 2004. Förslaget 
antogs och ledde till förändringar i 
kommunallagen och lagen om kom-
munal redovisning. Förändringen 
tillämpades första gången räken-
skapsåret 2005.  

• Lagen kan förenklat sammanfattas 
så här; 

- Kommuner och landsting ska ange 
finansiella mål samt mål och riktlinjer 
för verksamheten som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. 

- De kommuner och landsting som har 
negativt resultat ska anta en åtgärds-
plan som visar hur och när det egna 
kapitalet ska vara återställt och det 
ska ske inom en tidsperiod av tre år. 

Fakta/God ekonomisk 
hushållning

 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen har en nyckelroll för 
att efterleva god ekonomisk hushållning 
inom kommunen. Kommunstyrelsens 
årliga förslag till mål och budget och 
kommunstyrelsens löpande kontroll av 
hur verksamheterna håller budgeten är 
viktiga verktyg för att lyckas. 

Varje höst fattar kommunfullmäktige 
beslut om mål och budget för kom-
mande år. Respekten och acceptans för 
beslutet är direkt avgörande för hur väl 
kommunen lever upp till god ekonomisk 
hushållning. 

Om uppfyllandet av vissa verksam-
hetsmål får för stora negativa finansiella 
konsekvenser, så väger de finansiella 
målen tyngre i styrningshänseende än 
de verksamhetsmässiga.   

 
* På sidorna 13–18 berättar vi hur 
kommunen klarade de verksamhets-
mässiga målen och på sidorna 23–28 
berättar vi om resultatet för de finan-
siella målen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Så gick det 2017

Leksands kommun tillämpar ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete i syfte att nå 
verksamheternas mål. Det betyder att 
resultaten analyseras för att därefter 
kunna prioritera och planera insatser. 
För att avgöra hur väl kommunen har 
uppfyllt de politiska målen görs årligen 
en sammanvägd bedömning av en rad 
indikatorer. Måluppfyllelsen redovisas 
enligt en tregradig färgskala och varje 
mål är en summering av flertalet in-
dikatorer. Uppföljningen ska göra det 
enklare för medborgarna att bedöma 
hur kommunen sköter sin verksamhet. 
På kommande sidor ges en övergripande 
beskrivning över hur väl kommunen 
uppfyllde målen.

De beslutade indikatorerna är hämta-
de från myndigheter och olika databa-
ser. Exempelvis från Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL), Kommunens 
kvalitet i korthet (KKIK), Skolverket, 
Socialstyrelsen, Naturvårdsverket och 
Svenskt näringsliv. Resultaten kommer 
även från egna mätningar i kommunen.

Målet för varje indikator är satt 
utifrån politiskt fastställda nivåer. På 
kommunens hemsida www.leksand.se 
finns mer detaljerad information om 
måluppfyllelsen och de indikatorer som 
mäts.

Fem av de femton politiska nådde en hög målupp- 
fyllelse under 2017. De resterande tio målen har 
godkänd måluppfyllelse. 

En hög måluppfyllelse betyder att 
målet har nåtts utifrån bestämd 
nivå. Det innebär att nivåerna för 
alla eller nästan alla indikatorer 
har uppnåtts.
En godkänd måluppfyllelse betyder 
att de flesta av indikatorernas mål- 
nivåer har uppnåtts eller visar en 
positiv trend.
En låg måluppfyllelse betyder att 
ingen eller få av indikatorernas 
målnivåer för ett visst mål har 
uppnåtts.

Hög måluppfyllelse

Godkänd måluppfyllelse

Låg måluppfyllelse

Följande färgkoder används för att 
ange måluppfyllelse:
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Det sammanvägda resultatet visar att 
fem av de femton politiska målen har 
en hög måluppfyllelse och tio mål har 
godkänd måluppfyllelse.

Varje mål är en summering och vikt-
ning av flertalet indikatorer under res-
pektive mål. Indikatorerna som mäter 
måluppfyllelse varierar mellan två och 
sjutton stycken per mål. 

    Resultat

  1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter, för både unga och äldre.

  2. Verkar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och en mer utvecklande vardag.

  3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan.

  4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.

  6. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner samt stärka vår position som kulturkommun.

  5. Stärka och utveckla stödet till anhöriga och familjer till personer med omfattande vård och omsorgsbehov – 
framförallt till anhöriga som är unga.

  7. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter.

  8. Vara en attraktiv arbetsgivare.

  9. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och 
företagarnas kontakter med kommunen.

10. Verka för minskad användning av kemikalier.

12. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för personer som fått uppehållstillstånd samt 
för de asylsökande under asylprocessen.

11. Främja mer klimat- och miljövänlig arbets- och studiependling, både inom och utom kommunen.

13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat med särskilt fokus på tillsyn och bemötande.

15. Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak.

14. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen samt öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – 
framförallt hos de äldre.

Politisk måluppfyllelse 2017 
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Analys av resultatet

Resultaten visar att Leksands kommun har en god kvalitet och utvecklas positivt 
inom många områden. De områden där vi har lyckats bäst handlar om att ge äldre 
och funktionshindrade större inflytande, stärka stödet till anhöriga och familjer till 
personer med stort omsorgsbehov, fortsätta vara en av Sveriges främsta sport- och 
friluftskommuner, tillhöra den övre kvartilen i Svenskt näringslivs ranking och 
öka de äldres digitala delaktighet.

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre
Kommunen ansvar är att tillhandahålla god och effektiv service och säkerställa 
att det finns byggbar mark. Under året har inströmningen av bygglov varit högre 
än tidigare år. Mätningar visar även på goda resultat gällande bemötande och 
tillgänglighet hos byggavdelningen. Detaljplaner finns klara för området söder 
om Sang i Insjön, kvarteret Nygårds och Storgärdet i centrala Leksand, och 
Hjortnäsheden.

2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges 
möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag
Verksamheten som ansvarar för äldre och funktionshindrade har arbetat med 
att ge alla brukare en aktuell individuell genomförandeplan. Det har inneburit 
att brukaren har fått ett större inflytande och delaktighet i vardagen.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan
Alla förskolor arbetar med Läsnyckeln och Babblarna. Det finns också ett pågående 
samarbete med biblioteket. Arbetet med målet har lett fram till speciella satsningar 
i alla förskolor som läslyftet och litteraturprofil.

Illustration: Agnas Ark

Foto: Lars Dahlström

Foto: Linda Sävhammar



16 Leksands kommun • Årsredovisning 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor
En rad fortbildningssatsningar har slutförts och några är pågående. Det rör sig 
om läslyftet, studie- och yrkesvägledarlyftet och den senaste stora satsningen 
inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Den senare satsningen kommer 
samtliga elever till del, även om den finansieras via Skolverkets riktade insats 
kring nyanländas lärande. Glädjande är också att pojkarna i årskurs 9 som gick 
läsåret 2016–2017 lyckades väldigt bra, sett till nationella jämförelser av merit- 
värdet.

5. Stärka och utveckla stödet till anhöriga och familjer till personer med 
omfattande vård och omsorgsbehov – framförallt till anhöriga som är unga
Det har tagits fram en policy för anhörigstöd i kommunen. Resultatet av en enkät-
undersökning visar att de som haft anhörigstöd är mycket nöjda och tycker att de 
erhåller det stöd de önskat. 

6. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner 
samt stärka vår position som kulturkommun
Under året har projekteringen av en ny sporthall påbörjats. Granberget fortsätter 
att utvecklas och Insjöns IP har renoverats. Även verksamheten på Leksands-
hallen fortsätter att utvecklas och fler former av pass och simskolor har skapats. 
Kommunen ligger på 21:a plats i ranking gällande idrott- och friluftskommun.

7. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter
Förskolan har haft flera kostråd tillsammans med kostavdelningen där fokus legat 
på samarbete och att få barnen att våga prova nya maträtter och livsmedel. På 
flera förskolor har ”veckans kock” införts för att barnen ska känna att köket inte är 
något konstigt ställe med främmande personal utan en del av förskolan. Utgångs-
punkten är att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg.

I grundskolan och gymnasiet har flera mätningar gjorts via surfplattor av smak på 
mat och måltidssituation och resultatet visar på en mycket god måluppfyllelse och 
ett betydligt bättre resultat än förra året. Arbetet som pågått under många år kring 
kvalitet och utveckling av kostavdelningens personal börjar ge resultat. Kostavdel-
ningen har även besökt flera elevråd för att prata mat och därmed kanske också 
slagit hål på en hel del myter. Undersökningarna har förmodligen bidragit till att 
eleverna känner sig mer involverade i utvecklingen av maten och de förstår att 
deras åsikter tas på allvar. Direktkontakt med eleverna är mycket värdefullt för att 
kunna utveckla maten.

Inom äldreomsorgen har en ny måltidsordning testats på Solhem. De mer lagade 
efterrätterna har upplevts mer positivt än de färdiga krämerna och sopporna. 
Flera äldre har också blivit piggare, även om det finns några som inte har tilltalats 
av den nya måltidsordningen. Den nya måltidsordningen har bidragit till bättre 
samarbete mellan köket och avdelningarna. Det är mycket värdefullt att kockar 
och matgäster har direktkontakt. 

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Foto: Magnus Rolands

Foto: Mostphotos
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8. Vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarna trivs mycket bra på arbetsplatsen och de tycker att det är en bra 
styrning. Kommunens satsning på ledarskaps- och medarbetarutveckling är för-
modligen bidragande orsaker till den goda trivseln. Bra förmåner som exempelvis 
semesterväxling och hälsofrämjande aktiviteter via Hälsosam är andra saker 
som är positiva för trivseln. Satsningen på ledarskapsutveckling, ledarforum och 
chefsfrukost är några av de faktorer som ligger till grund för den goda styrningen. 
Motivation och ledarskap får godkänt resultat. 

Medarbetarna är mycket duktiga på att arbeta utifrån vision, mål och värdegrund. 
Det tyder på att detta är väl genomarbetat och välkänt inom organisationen och 
det är mycket positivt för organisationens utveckling. 

Kommunen har haft hög sjukfrånvaro och en åtgärd som planeras för att minska 
den är att arbeta utifrån en ny ”Leksandsmodell” som är till för de som är i 
riskgrupp och sjukgrupp. Tanken är att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder 
och fånga upp personer som är på väg att bli sjukskrivna. Det är också viktigt att 
identifiera sjukskrivna och utreda vilka individuella åtgärder som kan vidtas. 

9. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och 
verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och 
företagarnas kontakter med kommunen
I Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) webbundersökning hur god kommu-
nens webbinformation till invånarna är får Leksand ett indexresultat på 91 procent 
vilket är mycket bra.  En bra och informationsgivande hemsida underlättar med-
borgarnas och företagens kontakter med kommunen.

Kommunen har en god måluppfyllelse när det gäller att ge medborgare och 
företagare svar på frågor via e-post och telefon samt godkänd måluppfyllelse för 
bemötande. Resultaten visar att medarbetarna är duktiga och medvetna om att 
frågor ska besvaras skyndsamt och att svaren ska vara välformulerade och infor-
mativa. Bemötande är mycket viktigt och en nyckel till framgång i kontakten med 
medborgare och företag.

10. Verka för minskad användning av kemikalier 
Kommunen har under året upprättat en handlingsplan för giftfria förskolor. 

Foto: Magnus Rolands

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos
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11. Främja mer klimat- och miljövänlig arbets- och studiependling, 
både inom och utom kommunen
Kommunen har fortsatt bygga ut gång- och cykelvägarna under året. Trafikverket 
slutförde bygget av gång- och cykelvägen till Västanvik. Cykelvägen vid Leksands 
strand har påbörjats. Förarbete har gjorts för att bygga gång- och cykelväg till 
Häradsbygden, vid Tempo i Siljansnäs och stationen i Insjön. Förbättringar av 
gång- och cykelvägarna i Noret är också en viktig del i centrumutvecklingen. 

12. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden 
för de som fått uppehållstillstånd samt för de asylsökande under 
asylprocessen
Inom vuxenutbildningen erbjuds SFI-undervisning (svenska för invandrare) i 
kombination med kortare yrkesutbildningar, som till exempel inom vård och 
omsorg, för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och 
integrationskontoret har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen som har 
utmynnat i att hitta praktikplatser och skapa extratjänster. En annan stor del av 
arbetet har varit att hjälpa till med att hitta bostäder för de nyanlända.

13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt näringslivs ranking av 
näringslivsklimat med särskilt fokus på tillsyn och bemötande
Kommunen placerar sig som nummer 71 i Svenskt näringslivs ranking, vilket är en 
förbättring med 34 placeringar jämfört med 2016. Det gör att vi numer tillhör den 
övre kvartilen. 

En mätning från Insikt visar att 86,75 procent av företagarna är nöjda med kommu-
nens bemötande. Det har också genomförts en ny handelsutredning med målet att 
ta reda på hur köpkraften i kommunen ser ut idag och fram till år 2025. Rapporten 
ger en bild av möjliga utrymmen för etablering och en rad rekommendationer om 
hur handeln i kommunen ska klara av att möta konkurrensen från e-handeln och 
andra handelsplatser.

14. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen samt öka den 
digitala delaktigheten hos våra medborgare – framförallt hos de äldre
Kommunen har satsat på digitalisering i alla verksamheter. Det finns till exempel 
möjlighet till internetuppkoppling på alla äldreboenden där även läsplattor har 
delats ut, vilket kommer att öka de boendes digitala delaktighet.
Flera äldre över 70 år har deltagit i utbildning ”DIGIDEL”, och de är mycket nöjda 
med utbildningen.

15. Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga 
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
Inom vissa delar av kommunen har hela personalgrupper genomgått ANDT- 
coachutbildningen. Det har också utbildats ANDT-coacher inom skolan och där 
bedrivs ett ständigt arbete kring värdegrund och likabehandling.

Foto: Mostphotos

Foto: Josefina Streling

Illustration: TEMA arkitektbyrå
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Hög måluppfyllelse

Godkänd måluppfyllelse

Låg måluppfyllelse

Följande färgkoder används för att 
ange måluppfyllelse:

En hög måluppfyllelse betyder att 
bestämda aktiviteter är genomförda 
eller uppnådda för fokusområdet.
En godkänd måluppfyllelse betyder 
att bestämda aktiviteter delvis är 
genomförda eller uppnådda för 
fokusområdet.
En låg måluppfyllelse betyder att 
bestämda aktiviteter inte är 
genomförda eller uppnådda för 
fokusområdet.

Personal- och 
kompetensförsörjning   
Den demografiska förändringen som 
sker innebär att kommunen står inför 
stora utmaningar. Leksand är en av de 
första kommunerna ut i den så kallade 
generationsväxlingen och verksamheterna 
börjar redan märka av det. Efterfrågan 
på tjänster och service förväntas öka sam- 
tidigt som tillgången på personal och 
kompetens tenderar att minska. Det är 
svårt att rekrytera personal främst till 
vissa chefstjänster, vissa nyckeltjänster 
inom samhällsutveckling och vissa 
lärartjänster. Personalbristen har också 
varit mycket tydlig under den sommar 
som varit med vikariebrist inom fram- 
förallt vård- och omsorg. 

Det är viktigt att ta hand om såväl 
medarbetare som vikarier, så att de 
känner att de vill stanna kvar. Semester- 
växling, Hälsosam, medarbetar- och 

ledarskapsutveckling är saker som leder 
till ökad trivsel. Det är också viktigt att 
det är ett gott arbetsklimat och här spelar 
kommunens interna värdegrund en stor 
roll. Om alla arbetar utifrån den ökar 
både välmåendet och trivseln. Om med-
arbetare trivs bra på jobbet pratar de 
gott om kommunen och det kan locka 
människor att söka jobb i kommunen.

Delaktighet och inflytande
Kommunikationsklimatet i förvaltningen 
är bra och det skapar förutsättningar för 
delaktighet och inflytande. Cheferna har 
tillgång till och möjlighet att arbeta med 
olika verktyg som underlättar och utvecklar 
arbetet med delaktighet och inflytande.

Inför de utmaningar kommunen står 
inför är det viktigt att stärka samverkan 
mellan tjänstemän och politiker genom 
att bland annat införa gemensamma 
dialogdagar där både ekonomiska och 

kvalitativa resultat analyseras. Det bidrar 
till ökad delaktighet och inflytande för 
båda parter.

Digitalisering
En av utmaningarna i dagens samhälle 
är att utveckla de digitala tjänsterna. 
Det är viktigt att belysa varför och för 
vem vi digitaliserar. Det är också viktigt 
att förklara nyttan med digitalisering.

Sedan början av 2017 har kommunen 
en digitaliseringssamordnare som leder 
arbetet med att digitalisera kommunens 
verksamheter. Samordnaren deltar i ett 
regionalt samverkansprojekt samt leder 
en nytillsatt digitaliseringsgrupp och ett 
digitaliseringsprojekt inom kommunen. 
Gruppens mål är att Leksand ska uppfattas 
som en modern och tillgänglig kommun 
och en modern arbetsgivare som tar 
tillvara digitaliseringsmöjligheter för att 
erbjuda en effektiv och smart välfärd.

Tre viktiga fokusområden
Utifrån tidigare resultat och rådande 
omvärldsförändringar bestämdes även 
att kommunen skulle fokusera extra på 
tre områden: 
• Personal- och kompetensförsörjning 
• Delaktighet och inflytande
• Digitalisering
Resultatet visar att sex aktiviteter är 
uppfyllda, sex är påbörjade och en är 
inte uppfylld.

    Resultat

Personal- och kompetensförsörjning Ny rekryteringsprocess.

Stärka arbetsgivarvarumärket.

Ökad samverkan och lära av varandra.

Färre sjukskrivna.

Ökat samarbete mellan kommuner, sektorer och enheter.

Ta fram plan för chattkvällar, bystugemöten och Leksand lyssnar.

Skapa nya mötesplatser.

Fokusområde Aktivitet

Delaktighet och inlytande

Aktiviteter på sociala medier.

Stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän. 
Dialog och analysdagar chefer och politiker.

Digitalisering Fler e-tjänster/nya program.

Tvärsektoriell digitaliseringsgrupp.

Förstärkta webborganisationen.

Fortbildningsinsatser.
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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 kom-
petensförsörjning.   

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 kom-
petens 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 förutsätt-
ningar för framtiden.

Satsning på unga och 
sociala medier
Vi har utvecklat rekryteringsprocessen 
för att attrahera fler och rätt sökanden 
till våra tjänster och förstärka vår 
konkurrenskraft. Vi har även sett över 
kandidatupplevelsen för de som söker 
tjänster. Profilering och marknadsföring 
genom sociala medier blir allt viktigare. 

Under året startades Facebook-sidan 
”Jobba i Leksands kommun” och vi 
utvecklade vår närvaro på LinkedIn.

En viktig grupp för framtiden är ung-
domar och studenter. 2017 inventerades 
och kartlades vilka möjligheter till prak- 
tikplatser som finns inom kommunen 
och på vilket sätt samarbete med uni-
versitet och högskolor sker. Vi vill attra-
hera ungdomar att söka till utbildningar 
som relaterar till de olika yrken som 
finns inom kommunen Ett nytt student-
medarbetaravtal har tecknats och det 
ger studenter möjlighet att jämte studier 
arbeta hos oss. Vi har utökat vårt del- 
tagande 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 bemannings-
enheten 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.

Medarbetarna är mycket nöjda
Resultatet av 2017 års enkät visar att 
medarbetarna i Leksands kommun är 

Leksands kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
motiverade medarbetare som är nöjda med ledarskapet, 
enligt medarbetarundersökningen 2017. Samtidigt står 
kommunen inför samma utmaningar som resten av 
landet, med stora pensionsavgångar och svårigheter 
att rekrytera rätt kompetens. 

Medarbetarna mycket nöjda med 
kommunen som arbetsgivare

Medarbetarna ger kommunen högt betyg i 
den årliga medarbetarenkäten.
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mycket nöjda med arbetsplatsen och sin 
arbetssituation, med sin tjänstgörings-
grad och att det finns ett gott bemötan-
de. Viktiga områden som har ett bra 
resultat är trivsel, motivation, styrning, 
ledarskap, vision och värdegrund, men 
även hur vi följer upp medarbetarens 
upplevda situation och den verksam-
hetsutveckling vi gör. 

Resultatet för 2016 visade ett bra 
resultat för motivation och ledarskap, 
men att vi behövde förbättra styrning 
och uppföljning. I årets resultat kan vi 
se att det arbetet fallit väl ut. 

Enligt årets resultat behöver vi arbeta 
vidare med frågor som rör intranätet, 
IT, digitalisering och att följa upp sjuk-
frånvaron.

Resultatet för Hälsosam är mindre 
bra då deltagandet i aktiviteterna är för 
lågt, men bland dem som väl deltar är 
de flesta nöjda.

Det är nolltolerans för kränkningar i 
Leksands kommun. Därför redovisas 
röda siffror i enkäten så fort det finns 
någon eller några som upplever att de 
blivit kränkta på sin arbetsplats. Varje 
respektive arbetsplats ska diskutera vad  
om kan uppfattas som kränkande särbe-
handling, och vad man kan göra åt det.

Vår värdegrundsbaserade 
organisationskultur
Leksands kommuns värdegrund inne-
fattar fyra områden som tillsammans 
bildar en helhet. Läs mer om värdegrun-
den på sidan 11.

Värdegrunden ska synas i rekrytering-
en av nya medarbetare såväl som i all 
medarbetar- och ledarutveckling. Det är 
viktigt att alla medarbetare är delaktiga 
i att skapa och upprätthålla en värde-
grundsbaserad 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 
dessutom kommer till nytta för dem vi 
finns till för. Det skapar en ökad stolthet 
hos våra medarbetare.

Medarbetarskap och ledarskap
Under 2017 har vi fortsatt arbeta med 
medarbetarutveckling. Fokus har legat 
på arbetsglädje, arbetsmiljö och medar-
betarskap.

Ledarutvecklingen har fortsatt med 
verktyg i vardagen som ger cheferna 
stöd att kommunicera kommunens 

uppdrag, förtydliga arbetsgruppens mål, 
skapa tillit och förtroende i arbetsgrup-
pen, öka dialogen och ge feedback. 

Cheferna erbjuds kontinuerligt 
utbildning inom till exempel rekryte-
ring, arbetsmiljö, arbetsrätt, ekonomi, 
kommunikation eller ärendehantering. 
Genom att kompetensutveckla cheferna 
i att arbeta kommunövergripande med 
personalrelaterade frågar skapar vi bätt-
re förutsättningar för en verksamhets-
utveckling där medarbetarna känner sig 
trygga, trivs och är delaktiga. 

Varje år anordnas två ledarforum och 
fyra chefsfrukostar. Träffarna bidrar till 
att utveckla ledarna, stärka samman-
hållningen 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. 

Vi arbetar aktivt med att öka medar-

En viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter. Därför har kommunen bland annat utökat sitt deltagande i den välbesökta 
yrkesmässan. Foto: Björn Ingvarsson
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betarnas medvetenhet gällande hälsa 
och vad en livsstilsförändring kan 
innebära för måendet. Utbildade och 
engagerade hälsoinspiratörer finns på 
arbetsplatserna för att inspirera och öka 
kunskaperna om friskvård. 

Under året har det kostnadsfritt er- 
bjudits ett varierat utbud av friskvårds- 
aktiviteter och föredrag i aktuella ämnen. 
Det har till exempel varit spinning, yoga, 
vattengympa, innebandy och utomhus-
träning. En föreläsning handlade om 
kosten och dess betydelse för hälsa och 
mående. Medarbetare har även haft möj- 
lighet att delta i motionslopp till reduce-
rad kostnad och att köpa olika tränings-
kort på Leksandshallen till rabatterat pris. 

Sjukfrånvaro

Det sker ett kontinuerligt förebyggande 
och uppföljande arbete för att sänka sjuk- 
frånvaron. Vi arbetar aktivt med reha-
bilitering så att vi kan identifiera risker 
och förebygga sjukdom och olycksfall.

Sjukfrånvaron var 7,02 procent under 
2017 (jämfört med 7,29 procent 2016). 
Den totala sjukfrånvaron har gått ned 
för såväl män som kvinnor i jämförelse 
med året innan. Däremot har den totala 
sjukfrånvaron för åldersgrupp 29 år eller 
yngre ökat något. 58,83 procent av med- 
arbetarna hade max fem sjukdagar under  
2017 vilket är en positiv ökning i jäm-
förelse med 2016 då det bara var 48 
procent. Antal sjukfrånvarodagar per 
person har minskat till 20,58 i jämförelse 
med 22,12 dagar per person under 2016.

Övrig medarbetarstatistik

Antalet tillsvidareanställa har under 
den senaste femårsperioden varit ganska 
stabilt. 2017 var det 1 178 personer. 
Det är en ojämn fördelning av män och 
kvinnor inom kommunen där majorite-
ten är kvinnor. 

Den totala sysselsättningsgraden 
ökade fram till 2016 (87,10 procent), 

Under året erbjuds personalen ett varierat och kostnadsfritt utbud av friskvårdsaktiviteter 
och föredrag i aktuella ämnen. Foto: Lars Dahlström
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men minskade något under 2017 (86,90 
procent). De senaste fem åren har antalet 
visstidsanställda skiftat och var som 
lägst nere på 97 personer 2014 och som 
högst 2017 på 159 personer.
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Varje år ska en balanskravsutredning 
redovisas i årsredovisningen. Den ut-
görs av årets resultat som minskas och/
eller ökas med ett antal poster enligt 
lagstiftningen, vilket sedan blir årets 
resultat efter balanskravsjusteringar 
före eventuell avsättning till resultatut-
jämningsreserv (RUR). 

Vid kommunens avstämning av 
balanskravet har samtliga vinster som 
uppkommit vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar och uttag ur pen-
sionsmedel räknats bort. Kommunen 
uppfyller kommunallagens balanskrav 
och har inget underskott att täcka 
från föregående år. Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar uppgår till 25,6 
mkr, motsvarande 2,9 % av skatter och 
bidrag. Balanskravsresultatet uppgår 
också till 25,6 mkr då inga förändringar 
skett i resultatutjämningsreserven. Lek-
sands kommun har heller inga tidigare 
underskott att återställa.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav 
och har inga tidigare underskott att återställa. Inga 
ytterligare medel kommer att avsättas till resultatut-
jämningsreserven för 2017.

Fakta
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. 
Om resultatet blir negativt i bokslutet 
är huvudprincipen att underskottet 
ska kompenseras med motsvarande 
överskott de närmaste tre åren.

Nästa steg i balanskravsutredningen 
utgörs av medel som förs till eller från 
RUR. Från och med 2013 finns det möj- 
lighet att tillämpa RUR och föra medel 
mellan olika år. Tanken är att överskott  
ska kunna reserveras i RUR under finan- 
siellt goda tider när skatteintäkterna ökar 
för att sedan användas för att täcka under- 
skott under svagare tider då skatteintäk-
terna minskar. Regler för kommunens 
reservering till och disponering av RUR 
finns i särskilda riktlinjer för god ekono-
misk hushållning. Enligt riktlinjerna får 
disponering ske när skatteunderlags- 
prognoserna för ett enskilt år faller under 
det tioåriga genomsnittet för skatteun-
derlagets utveckling. Leksands kommun 
har ett tak för hur stor den totala avsätt- 
ningen för vara. Det taket uppgår till 6 % 
av det genomsnittliga skatteintäkterna 
för de tre senaste åren (2015-2017). Då 
avsättningen till RUR redan överstiger 
taket har kommunen valt att inte avsätta 
några ytterligare medel 2017.

  
 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 25 709

- reducering av samtliga 
realisationsvinster -72

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 25 637

-reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0

Balanskravsresultat 25 637

BALANSKRAVSUTREDNING, tkr
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)
  2017 2016 

Ingående värde, Mkr  60,5 31,3

Reservering till RUR, Mkr  0,0 29,2

Disponering av RUR, Mkr  0,0 0,0

Utgående värde, Mkr  60,5 60,5

Utgående värde/snitt 
av skatteintäkter 
tre senaste åren, %  7,3 7,6
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Finansiell analys

Ekonomin för Leksands kommun har förbättras. 
Resultatet är bättre än budgeterat och soliditeten har 
stärkts. Däremot finns det stora utmaningar framöver 
då kostnaderna fortsätter att öka, budgetföljsamheten 
är låg och investeringsvolymerna ökar över tid.

Fem finansiella mål
Leksands kommun har beslutat om 
fem finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. Här följer en avstämning 
av dessa mål.

Mål 1: Årets resultat ska motsvara 
minst 2 % av skatter och bidrag 
över en femårsperiod (2015–2019).

Målet är satt utifrån att kommande 
investeringar ska klaras av utan ökad 
belåning, samtidigt som kommande 
generationer ska kunna få motsvarande 
offentlig service som dagens med samma 
skatteuttag. 

Leksands kommun överträffar målet 
om 2 procent (%) överskott av skatter 
och bidrag för året 2017, då resultatet 
uppgår till 3 %. Målet nås även för bud- 
getperioden 2015-2019 då resultatet 

uppgår till 2,9 % Det är framförallt tack 
vare mycket goda resultat under åren 
2015-2017. För åren 2018 och 2019 finns 
beslutade effektiviseringskrav i budgeten 
på 13,9 miljoner kronor (mkr). Om inte 
dessa genomförs kommer resultatet för 
perioden 2015-2019 istället bli 2,6 %.

Under åren 2013 till 2016 har kom-
munen haft mycket goda resultatet be-
roende på god skatteutveckling samt en 
del intäkter av engångskaraktär. 2017 
normaliseras resultatet och trenden är 
att resultaten blir allt sämre. Det är där-
för av stor betydelse att kommunen kan 
nå resultat på minst 2 % framöver.

Mål 2: Verksamheternas nettokost-
nader ska inte öka mer änskatter och 
bidrag, jämfört med föregående år.
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Kostnadsökningen mellan perioden 
2015-2016 och perioden 2016-2017 har 
varit höga, 5,3 % respektive 6,4 %. 2016 
klarades målet tack vare en exceptionellt 
hög skattetillväxt och riktade statliga bi-
drag som inte fullt ut hann nyttjas. 2017 
har kostnadsökningen varit än högre än 
2016. Skatteutvecklingen är fortfarande 
hög, men målet klaras inte trots det. Detta 
visar på vikten av att vända trenden med 
de snabbt ökade kostnaderna och komma 
igång med effektiviseringar. Samtidigt 
är de demografiska underliggande fak-
torerna en stor orsak till de ökade kost-
naderna vilka är mycket svårt att styra 
över. Men enbart generella kostnadsök-
ningar och demografi förklarar inte den 
stora nettokostnadsökningen. 

Sett enbart på sektorernas nettokost-
nader så ökade de med 8,0 % mellan 
2016 och 2017, vilket berodde på 
minskade intäkter (-6,2 %) och ökade 
kostnader (+2,7 %).

Över tid kommer också avskrivnings-
kostnaderna och räntekostnaderna att 
stiga som en följd av stora investeringar, 
en självfinansieringsgrad på under 100 % 
och ökade räntenivåer. Detta innebär att 
en allt större andel av skatteintäkterna 
kommer att gå till kapitalkostnader, vilket 
minskar de kvarvarande resurserna till 
verksamheterna. 

Minskade ersättningar från Migrations- 
verket gör att de underliggande kost-
nadsökningarna måste kunna finansieras 
med egna medel i större utsträckning än 
tidigare under perioden 2015-2017.

Mål 3: 100 % självfinansieringsgrad 
över budgetperioden 2017–2020. 

 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 
57,3 mkr (jämfört med budgeterade 
112,8 mkr). Det är klart lägre än 2016 
då investeringsvolymen var mycket hög 
och uppgick till 81,8 mkr. Av de kvarva-

rande 55,4 mkr kommer 40,8 mkr att 
investeras senare och räknas därför in i 
budgeten för 2018.

Tack vare att resultatet överträffar 
budgeten rejält och att investeringarna 
är på en klart lägre nivå än budgeterat 
så nås målet om 100 % självfinansiering 
under 2017, men inte för budgetperio-
den 2017-2020. Samtidigt flyttas inves-
teringsmedel till kommande år, vilket 
innebär att de finansiella utmaningarna 
med stora investeringsnivåer kvarstår. 

För budgetperioden 2017-2020 har 
kommunen räknat med att nå målet 
som en följd av lägre investeringsnivåer 
under åren 2019 och 2020. Den lägre 
investeringsnivån verkar dock utebli 
enligt budget 2018 till 2021. Stora delar 
av 2017 års investeringar kommer istäl-
let att utföras 2018-2019 och då uppgår 
självfinansieringsgraden till 70 %. En 
stor del av investeringarna avser explo-
atering och dessa antas vara självfinan-
sierade till 100 %. Utifrån detta bedöms 
därför självfinansieringsgraden bli 90 
% över budgetperioden 2017-2020, och 
målet nås alltså inte för perioden. 

Under åren 2014 till 2017 har själv-
finansieringsgraden varit 128 %, Detta 
tack vare en mycket god konjunktur 
och att en stor del av investeringarna 
inte hinner utföras i tid. Hade samtliga 
investeringar gjorts enligt tidplan hade 
självfinansieringen varit cirka 100 %. 

Mål 4: Soliditeten inklusive den del 
av pensionsskulden som redovisas 
som ansvarsförbindelse ska för- 
bättras jämfört med föregående år.

Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsut-
rymme. 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 kommu-
nen minskar sin skuldsättningsgrad och 
därigenom ökar sitt finansiella hand-
lingsutrymme inför framtiden.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindel-
sen och löneskatt för Leksands kommun 
har succesivt förbättrats i flera år. Detta 
beroende på goda resultat som har ökat 
på det egna kapitalet, att tillgångarna 
inte har ökat i samma takt (tack vare 
lägre investeringsnivåer än budgeterat) 
samt att pensionsskulden som redo-
visas som ansvarsförbindelse minskar 
varje år som en följd av utbetalningar. 
2017 förbättrades soliditeten med 3,7 
procentenheter. Här finns dock en risk 
inför 2018 kring ansvarsförbindelsens 
utveckling som följd av kompensation 
från arbetsgivarna för sänkta pensioner. 

Då målet är att soliditeten ska förbätt-
ras har detta mål uppnåtts 2017.

Mål 5: Sektorernas ska hålla 
sin budget.

 

Sektorernas totala budgetföljsamhet 
har varit ovanligt låg under 2017. Detta 
trots ett extra tillskott på 7,6 mkr till 
sektorn lärande och stöd under pågå-
ende år. Den totala budgetavvikelsen 
för sektorerna uppgår till över -17,6 mkr 
(-2,1 %).  Läs mer om sektorernas eko-
nomi på sidan 26–27.
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Sektorernas budgetföljsamhet 
Här förklarar vi de avvikelser som finns 
mot budget per sektor:

Politik och kommunledning (- 6,2 mkr)
Ökade kostnader för förvaltningsuppdraget 
på grund av skatteskäl, snöröjning, extra 
hyreskostnader i samband med flytt, 
övriga flyttkostnader och extra hyra till 
Leksands IF när de inte spelar i SHL. 

Verksamhetsstöd (+0,2 mkr)
Avvikelsen beror framförallt på lägre 
personalkostnader.

Lärande och stöd (-16,0 mkr)
Underskottet motsvarar -4,4 procent och 
fördelas så här mellan sektorns olika 
verksamheter:

Familj och stöd (-4,3 mkr)
Det ekonomiska biståndet har överskridit 
budget med 1,8 mkr (25 %). Personalkost-
naderna var lägre än budgeterat (+2,0 mkr), 
men dessa vakanser behövde tillsättas 
med konsulter (-4,5 mkr). 

Ärendemängden inom individ- och 
familjeomsorg har ökat under året och 
avdelningen har gjort flera stora omställ-
ningar under året för att anpassa sig till 
nya förutsättningar. 

Förskolan (-2,8 mkr)
Avvikelsen beror till största del på ökat 
antal barn både inom kommunal (-0,2 mkr) 
och fristående (-0,5 mkr) verksamhet samt 
höga vikariekostnader (-0,9 mkr). Utöver 
detta påverkar ett avslag från Skolverket 
för satsning på mindre barngrupper med 
(-1,2 mkr).

Grundskolan (-7,6 mkr)
Grundskolan har inte under året klarat av 
att ställa om sin organisation på det sätt 
som hade behövts i och med öppnandet 
av ytterligare en fristående grundskola. 
Detta har medfört att personalkostnaderna 
varit högre än budgeterat (-5,5 mkr). 
Ökning av insatser som följd av särskilt 
stöd (-1,1 mkr) och särskolan (-2,2 mkr) 
påverkade också negativt. Däremot blev 
skolskjutsarna något billigare (+1,0 mkr).

Gymnasieskolan (-4,0 mkr)
Många elever på introduktionsprogrammet 
språk, lägre intag på yrkesprogram samt 
nollintag på estet HT 2017. Även kostnader 
för inhyrd personal.

Vuxenutbildningen (+2,7 mkr)
Framförallt ökade intäkter som följd av 
ersättning för SFI elever.
 
Kulturskolan (0 mkr)

Vård och omsorg (-1,3 mkr)
Det ekonomiska utfallet 2017 uppgår till ca 
273,9 mkr i nettokostnader och den totala 
avvikelsen mot budget är -1,3 mkr, vilket 
motsvarar 0,5 procent. Personalkostnaderna 
inom vård och omsorg har överstigit budget 
med 5,5 mkr, vilket delvis har vägts upp av 
andra poster. 

Ordinärt boende (-3,3 mkr)
Har haft svårt att tillsatta vikarier under året. 
Kostnaden för sjuklön har varit 0,5 mkr 
högre än budget. Övertidskostnader har 
också bidragit till personalkostnadernas 

Sammanfattning av 
finansiella mål

Under året har kommunen nått två av 
fem finansiella mål och därmed uppfylls 
inte målet för god ekonomisk hushåll-
ning fullt ut. Att resultatmålet nås beror 
till stor del på engångsintäkter i form av 
återsökta momsersättningar (+4,5 mkr), 
”byggbonus” (+3,0 mkr) och ökade stats- 
bidrag. Om kostnaderna ökar snabbare 
än intäkterna, om investeringar inte kan 
finansieras utan ökad belåning och det 
råder bristande budgetföljsamhet så inne- 
bär det också svårigheter att nå de finan-
siella målen kommande år. Samtidigt har 
resultaten för 2017 varit bra, vilket var 
förväntat. Många av målen är satta över 
en flerårsperiod och utvärderas därefter.

En växande befolkning innebär såväl 
möjligheter som utmaningar. Bland 

annat investeras stora belopp och fler 
barn och äldre leder till ökade kostnader. 
En utmaning blir hur mycket av investe-
ringarna som ska finansieras via skatte- 
intäkter respektive lån. Detta kan i sin 
tur påverka utrymmet för att finansiera 
kommunens löpande drift i form av till 
exempel löner och lokaler. 

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 181 mkr och uppgår 
till 120 mkr. Att det egna kapitalet ökat 
beror framförallt på att resultaten 2013 
till 2017 varit väldigt goda, totalt 162 
mkr (4,0 % av skatter och bidrag), att 
ansvarsförbindelsen minskar varje år 
och att tillgångsökningen kunnat ske 
utan någon större nybelåning.

Det egna kapitalet (exklusive ansvars-
förbindelsen) uppgår till 31 413 kr per 
invånare 2017 jämfört med 30 058 kr 
per invånare 2016. Det kan jämföras 
med snittkommunens 42 217 kr per 
invånare och ”kommuner i tätbefolkad 
region” (Leksands kommuns kommun-
grupp) 33 806 kr per invånare (båda 
siffrorna avser 2016). 

2004 minskade det egna kapitalet 
kraftigt som en följd av ishallarnas över-
föring till Leksands IF Fastighets AB. 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska det 
egna kapitalet återställas med 2,3 mkr per 
år under en 25-årsperiod fram till 2030. 

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 2017 är 
låneskulden oförändrad och uppgår 
till 230 mkr. Att skulden inte har ökat 
beror dels på ett relativt bra resultat, 
minskad fordran på Migrationsverket 
och att investeringar endast uppgick till 
57,5 mkr jämfört med den budgeterade 
nivån på 112,8 mkr. 

De långfristiga skulderna uppgår till 
16 667 kr per invånare 2017 jämfört 
med 16 798 kr per invånare 2016. Det 
kan jämföras med Leksands kommun-
grupp där skulden uppgår till 18 833 kr 
per invånare respektive snittkommu-
nens 26 681 kr per invånare 2016. 

Den genomsnittliga räntan på kom-
munens låneskuld uppgår vid årets slut 
till 0,73 %. 2016 var motsvarande siffra 
1,33 %. Att snitträntan fallit ytterligare 
beror på att stora lånevolymer med 
räntor på över 2 % har förfallit och lagts 
om under året. Samtidigt har lånens 

MÅL MÅLNIVÅ UTFALL
2 % överskott av 
skatter och bidrag 
2015–2019 2 % 2,9 %

Kostnadsökning 2017 
jämfört med 2016 3,8 % 6,4 %

Självfinansieringsgrad 
2017–2020 100 % 90 (70) %

Soliditet, inklusive 
ansvarsförbindelse >8,0 % 11,7 %

Budgetföljsamhet 0 kr -17,6 mkr
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bindningstid ökat under 2017 från två 
till tre år, vilket minskar risken för kom-
munen. Trots längre bindningstider har 
snitträntan därmed sjunkit.

 
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, även 
om minskningen 2016 var mycket liten. 
2017 har skuldsättningsgraden återigen 
minskat något och uppgår till 51,9 % 
exklusive ansvarsförbindelsen tack vare 
en oförändrad låneskuld. 

Inklusive pensionsskulden som re-
dovisas som ansvarsförbindelse uppgår 
skuldsättningsgraden till 88,3 %. Även 
här är trenden positiv sedan 2011. Skul-
den minskar med cirka 20 mkr per år 
för tillfället vilket innebär att skuldsätt-
ningsgraden minskar om allt annat är 
oförändrat. 

Att skuldsättningsgraden succesivt har 
minskat beror på senare års goda resultat, 
självfinansiering av investeringar och att 
en del investeringar inte hinner utföras i 
tid. Men över tid väntas skuldsättnings-
graden öka som en följd av stora inves-
teringar och sämre resultatutveckling.

Likvida medel - kassalikviditet
Kassalikviditet är omsättningstillgångar- 
na minus förråds-, lager- och expolate- 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ringstillgångar dividerade med kort-
fristiga skulder, och beskriver kommu-
nens betalningsförmåga på kort sikt. Vid 
värdet 100 % klarar kommunen precis 
sina kortfristiga ekonomiska åtaganden.

2017 var kommunens kassalikviditet 
116 %. Det är en förbättring jämfört med 
2016 när värdet var 110 %. Här har kom- 
munen haft en positiv trend i flera år. En 
högre kassalikviditet minskar risken för 
att behöva låna pengar för tillfälliga behov. 

2016 uppgick kassalikviditeten till 116 % 
för kommuner i Leksands kommun-
grupp och till 122 % för snittkommunen. 

Totalt sett uppgår de likvida medlen 
inom kommunen till 143,6 mkr (47,1 mkr 
exklusive koncernkonto). Detta är en 
förbättring med 32,9 mkr jämfört med 
2016 för kommunen exklusive koncern- 
kontot. Förbättringen beror på en minskad 
fordran på Migrationsverket som jäm-
fört med 2016 minskat med 16,5 mkr, 
på ett positivt resultat och en hög själv-
finansieringsgrad av investeringarna. 

Pensionsåtagande 
Den pensionsförpliktelse som kommu-
nen har att betala ut i framtiden redovi-
sas på två olika sätt enligt den så kallade 
blandmodellen. De pensionsförpliktel-
ser som uppstått från och med 1998 och 
framåt, redovisas löpande under intjä-
nandeperioden som en kostnad i resul-
taträkningen och som en avsättning och 
kortfristig skuld i balansräkningen.

Den delen av pensionen som redovisas 
som ansvarsförbindelse kommer att be-
lasta kommunen resultaträkning löpan-
de i minst 40 år till. Under 2017 uppgick 
denna kostnad till 21,3 mkr inklusive 
löneskatt. Minskningen av ansvarsför-
bindelsen 2017 jämfört med 2016 upp-
gick till 16 mkr. Den kvarvarande delen 
på 371,7 mkr kommer belasta resultatet 
i takt med att den betalas ut. 

Den genomsnittliga pensionsförpliktel-
sen som inte tagits upp bland skulderna 
uppgick 2016 till 25 000 kr per invånare. 
Det kan jämföras med kommungruppens 
20 776 kr per invånare och snittkom-
munens 20 140 kr per invånare. För 
Leksands del är motsvarande siffra 
23 767 kr per invånare för 2017. Trenden 
är att denna förpliktelse minskar varje år. 
På kort sikt kan den dock öka eller minska 
i långsammare takt på grund av regel-
ändringar som sker som en följd av en 
ökad medellivslängd och avtalet som finns 
att där pensionärer kompenseras för en 
sänkning av pensionerna 2018 och framåt. 

Borgensåtaganden, 
inklusive per invånare
Leksands kommun driver delar av sin 
verksamhet i bolagsform. Det hand-
lar framförallt om bostäder, vatten 
och avfall. De investeringar som görs 
av bolagen för dessa verksamheter 
finansieras genom lån med kommunal 
borgen. Skulle bolagen inte fullfölja 

avvikelse mot budget. Betalningsansvar 
för utskrivningsklara från landstinget har 
överstigit budget. 
 
Särskilt boende (-2,2 mkr)
Har liksom ordinärt boende haft svårt att 
tillsätta vikarier under året. Kostnaden för 
sjuklön har varit 0,8 mkr högre än budget. 
En ökad vårdtyngd och övertidskostnader 
har också bidragit till personalkostnadernas 
avvikelse mot budget.

LSS (-0,2 mkr)
Har i jämförelse ett mindre underskott mot 
budget trots ökade vårdköpskostnader och 
ökade kostnader för personlig assistans. 
Detta förklaras av att andra verksamheter 
till stor del har vägt upp med positiva 
budgetavvikelser. 

HSR (+1,7 mkr)
Visar ett plusresultat på grund av låga 
personalkostnader, delvis en följd av 
svårigheter att rekrytera timvikarier. 

Övergripande (+2,6 mkr) 
Under myndighetsdelen återfinns den 
största positiva avvikelsen mot budget. 
Antalet hemtjänsttimmar hos kund har 
varit lägre än budgeterat, en differens som 
motsvarar cirka 1,5 mkr i lägre kostnad. 
Volymen utförda hemtjänsttimmar har i 
stort sett varit oförändrad jämfört med 
2016. Dessutom har externa avgiftsintäkter 
och lägre personalkostnader inneburit plus 
mot budget under myndighetsdelen.

Samhällsutveckling (+5,8 mkr)
Resultatet förklaras framförallt av ökade 
intäkter på Granberget och Leksandshallen 
(2,4 mkr), tomtförsäljningar (+1,4 mkr) 
samt bygglovsintäkter (+ 0,5 mkr). Även 
kollektivtrafiken har varit billigare än bud- 
geterat (+2,4 mkr). Negativa avvikelser finns 
bland annat när det gäller sanering av 
oljefat i Insjön och utökning på biblioteket. 
Plan- och kartavdelningen har haft vakan-
ser som påverkar personalkostnaderna 
positivt och intäkterna negativt. 

Finans (+41,2 mkr)
Finanssektorn gör ett stor överskott mot 
budget 2017. Trots att kommunens egna 
skatteintäkter var lägre än budgeterat så 
blev avvikelsen positiv tack vare ökade 
utjämning samt statsbidrag för bland 
annat ökat byggande, totalt blev avvikelsen 
+7,9 mkr. 
Finansnettot som består av räntekost-
nader och finansiella intäkter såsom 
borgensavgifter och utdelningar visar ett 
överskott mot budget på totalt 5,3 mkr. 
Det är framförallt som följd av väldigt låga 
räntor och en oförändrad låneskuld. 
Personalkostnaderna +12,2 mkr beror  
på lägre löneökningstakt, lägre inflation 
och även att pensionskostnaderna som 
en följd av de tidigare två posterna också 
ökade långsammare än budgeterat. 
Under året fick kommunen även 1,4 mkr i 
försäkringsersättning för en tidigare brand 
samt 4,5 mkr i momsersättningar för 
tidigare år. Till detta tillkommer en mängd 
andra småposter. 
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En god prognossäkerhet innebär att 
kommunen har goda förutsättningar 
att anpassa sig till förändrade förut-
sättningar under året. Prognossäkerhet 
kan mätas genom jämförelse av den 
helårsprognos som gjordes i samband 
med tertialbokslutet (T2) i augusti och 
helårsresultatet.  

Verksamheterna har fortsatt arbetet 
med att löpande upprätta handlingspla-
ner 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 i T2 jämfört 
med årets utfall. Ute på sektorerna har 
prognosen löpande försämrats under 
året och utfallet har oftast varit sämre 
än vad som angavs i prognosen. Progno-
sen för sektorerna per april var -5,8 mkr 
och per augusti -13,4 mkr. Utfallet blev 
-17,6 mkr. I samtliga siffror är tilläggs-
anslaget till sektorn för lärande och stöd 
på 7,6 mkr beaktat.   

Att utfallet på totalen ändå blivit po-
sitivt jämfört med både budget och T2 
prognos beror på en stor försiktighet i 
prognosen för finansiella poster samt att 
många statliga bidrag fastställs mycket 
sent på året. Utifrån det kan slutsatsen 
dras att prognoser, kontroll, styrning 
och förmågan att agera på förändrade 
förutsättningar behöver stärkas. 

Avslutande kommentarer 
och framtiden 
Den finansiella analysen visar att ekono-
min för Leksands kommun har för-
bättrats under året. Detta då resultatet 
2017 överträffar målet samt att solidi-
tetsmålet har uppnåtts. I kommunens 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
är de flesta målen satta på ett flerårsper-
spektiv för att skapa mer långsiktighet 
i ekonomin. De målen som inte nås är 
sådana mål där kommande års utveck-
ling är en utmaning. Till exempel har 
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JÄMFÖRELSE PROGNOS AUGUSTI 
MED UTFALL FÖR ÅRET

 2017 2016

Resultatprognos för året 
i april (T1) +23,5 

Resultatprognos för året 
i augusti (T2) +11,9 +28,1

Utfall året +25,7 +37,8

Avvikelse prognos T2 
mot utfall +13,8 (116 %) +9,7 (35 %)

sina betalningsförpliktelser gentemot 
gäldenärerna är kommunen ansvarig 
för dessa lån. Det innebär risker som 
kommunen måste hantera. 

Leksands kommun har också en soli-
darisk borgen med Gagnef, Rättvik och 
Vansbro för Dala Vatten och Avfall AB. 
Den uppgår vid utgången av 2017 till 
7,2 mkr för Leksands del. Vidare finns 
borgen mot ett flertal föreningar inom 
kommunen och för Dalatrafik. 

Det finns även en solidarisk borgen för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga 288 medlemmar (277 kommu-
ner och 11 landsting) har avtalat att vid 
ett eventuellt infriande sker fördelning 
efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet 
är kommunens andel av åtagandet 0,242 %.

För Leksands kommun, precis som för 
kommunsverige i stort, ökar borgensåtag- 
andet per invånare. För Leksands del gör 
den det dock snabbare än för snittet. 
Detta beror på stora investeringar i de 
kommunala bolagen i bostäder och vatten- 
hantering. Detta innebär ökade åtagand-
en för framtida generationer och mins-
kat utrymme för framtida investeringar. 

Under 2018 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 ska 
behöva infria sina borgensåtaganden 
bedöms som små utifrån bolagens 
resultat- och balansräkningar samt det 
faktum att bolagen till 100 % är ägda av 
kommunen. Det bör i sin tur förenkla 
styrningen och kontrollen av dessa.  

Gentemot mindre föreningar är risken 
något högre, men samtidigt är åtagand-
ena betydligt mindre. 

Prognossäkerhet
Ett sätt att mäta risk, kontroll och 
styrning är att mäta prognossäkerheten. 

kostnadsökningarna varit väldigt höga 
i flera år, budgetföljsamheten låg under 
2017 och investeringsvolymer har ökat 
över tid. 

För att ha en ekonomi i långsiktig 
balans krävs att verksamheterna bryter 
kostnadsökningarna och närmar sig 
sina respektive standardkostnader. 
Nås inte dessa behöver en större del av 
kostnaderna täckas av egna kommunala 
skatteintäkter, då kostnadsutjämningen 
kompenserar kommuner utifrån sin 
standardkostnad och inte den faktiska. 
Detta betyder i praktiken skattehöj-
ningar eller sänkta ambitioner för god 
ekonomisk hushållning och därmed en 
sänkt standard för kommande genera-
tioner. 

Konjunkturen förväntas dämpas 
under kommande år, vilket innebär att 
skatterna inte ökar i lika snabb takt som 
perioden 2015-2017. Detta kombineras 
med ökade pensionskostnader för kom-
munen som en följd av lönesatsningar, 
ändrade avtal och ökat antal pensionä-
rer. Även andra demografiskt betingan-
de kostnader ökar de kommande åren. 

Likviditetsmässigt har Leksands 
kommun som många andra kommuner 
stora utmaningar framöver. Det är inte 
bara drift- och pensionskostnader som 
ökar, utan också stora investeringsbe-
hov. Detta förväntas innebära en ökad 
skuldsättningsgrad över tid och därmed 
ökade kapitalkostnader.

Leksands befolkning uppgick i slutet 
av 2017 till 15 640 invånare. Det är en 
ökning med 3,2 % jämfört med 2013 
och 0,9 % jämfört med 2016. En ökad 
befolkning innebär ökade skatteintäkter. 
Men då en stor del av befolkningstill-
växten sker i åldersgrupperna 0-19 år 
och 65+ år ökar kostnaderna snabbare, 
vilket gäller Leksand såväl som Sverige. 
Det blir därför allt viktigare att arbeta på 
nya effektivare sätt när den arbetsföra 
andelen i befolkningen minskar.

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 
(BORGEN) I MKR

  2017 2016 2015

Leksandsbostäder AB 323 270 273

Leksands Vatten AB 201 173 139

Övriga  24 24 23

Total  548 462 431

Per invånare tkr  35,1 29,8 28,2

Kommuner i 
tätbefolkad region  37,4 36,2

Alla kommuner, medel  24,2 23,8
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Driftredovisning (mkr inkl. interna poster)

 KOSTNADER 2017 INTÄKTER 2017 NETTO 2017 NETTO 2016 
 Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse

Politik och kommunledning 83,1 76,0 -7,1 47,0 46,1 0,9 -36,1 -29,9 -6,2 -46,8 -48,3 1,5

Verksamhetsstöd och service 145,1 136,2 -8,9 103,5 94,4 9,1 -41,6 -41,8 0,2 -64,4 -64,4 -0,1

Lärande och stöd 536,8 482,7 -54,1 157,7 119,6 38,0 -379,1 -363,1 -16,0 -338,3 -332,8 -5,5

Vård och omsorg 361,4 360,7 -0,7 88,2 88,8 -0,6 -273,2 -271,9 -1,3 -261,4 -264,3 2,9

Samhällsbyggnad 104,6 101,4 -3,2 38,5 29,5 9,0 -66,2 -72,0 5,8 -21,6 -21,3 -0,3

SUMMA 1 231,0 1 157,0 -74,0 434,9 378,4 56,5 -796,1 -778,6 -17,6 -732,6 -731,1 -1,5

Övriga poster  7,6 7,6 5,3  5,3 5,3 -7,6 12,9 -12,5  -12,5

Avskrivningar 46,6 44,5 -2,1 1,5  1,5 -45,1 -44,5 -0,6 -42,6 -46,9 4,3

Pensioner, kalkylerade
personalomkostnader 21,3 26,1 4,8 10,8  10,8 -10,5 -26,1 15,6 -19,3 -34,7 15,4

SUMMA VERKSAMHETERNA 1 298,9 1 235,2 -63,7 452,5 378,4 74,1 -846,4 -856,8 10,3 -807,0 -812,7 5,7

FINANSIERING 

Skatteintäkter och bidrag 34,8 43,2 8,4 -904,5 -905,0 -0,5 869,7 861,8 7,9 838,1 822,6 15,5

Finansiella intäkter    -4,9 -3,1 1,8 4,9 3,1 1,8 4,8 3,1 1,7

Finansiella kostnader 2,5 6,1 3,6    -2,5 -6,1 3,6 -2,8 -5,8 3,0

TOTALT 1 336,2 1 284,5 -51,7 -456,9 -529,7 75,4 25,7 2,0 23,6 33,1 7,2 25,9

Investeringsredovisning (mkr)

 UTGIFTER 2017 INKOMSTER 2017 NETTO 2017 NETTO 2016 
 Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse Redovisn. Budget Avvikelse

Förvaltningsledning 1,1 1,1  0,0 0,0 0,0 1,1 1,1  0,0 0,0 0,0

Fastigheter 24,1 44,0 19,9 0,3 0,0 0,3 23,8 44,0 20,2 16,3 24,3 8,0

Gator, vägar och parker 5,3 8,9 3,6  0,0  5,3 8,9 3,6 19,9 26,0 6,1

Verksamhetsstöd 4,4 9,7 5,3 0,0 0,0 0,0 4,4 9,7 5,3 2,0 10,2 8,2

Lärande och stöd
verksamhetsinvestering 5,6 6,9 1,3 0,0 0,0 0,0 5,6 6,9 1,3 5,1 7,0 1,9

Vård och omsorg
verksamhetsinvestering 0,8 2,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,8 2,7 1,9 2,7 2,4 -0,3

Samhällsutveckling 9,9 21,7 11,8 1,5 3,2 -1,7 8,4 18,5 10,1 19,4 19,9 0,5

Fritid och kultur 4,1 5,7 1,6  0,0 0,0 4,1 5,7 1,6 15,5 21,9 6,4

SUMMA 55,3 100,7 45,4 1,8 3,2 -1,4 53,5 97,5 44,0 80,9 111,7 30,8

Exploateringsverksamhet 2,0 12,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,0 12,0 10,0 0,9 5,1 4,2

SUMMA 
inkl exploateringsverksamhet 57,3 112,7 55,4 1,8 3,2 -1,4 55,5 109,5 54,0 81,8 116,8 35,0
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Finansiell koncernanalys

Kommunkoncernens resultat försämrades 2017 som 
en följd av minskade intäkter, ökade kostnader och 
ökade avskrivningar. Investeringsnivån var lägre än 
planerat vilket även påverkade likviditeten som för-
bättrades, medan soliditeten inklusive ansvarsför- 
bindelsen fortsätter att försämras.

Den sammanställda redovisningen för 
kommunkoncernen omfattar Leksands 
kommun och dess direkt och indirekt 
helägda bolag.  Koncernföretag vars 
verksamhet är av obetydlig omfattning 
har undantagits. I den sammanställda 
redovisningen ingår Leksands kommun, 
Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten 
AB samt Dala Vatten och Avfall AB med 
25 procent.

Kommunkoncernens resultat uppgår 
2017 till 32,8 miljoner kronor (mkr) 
vilket är en försämring med 10,7 mkr 
jämfört med 2016. Det beror till stor del 
på ett försämrat resultat för primärkom-
munen. Orsakerna till resultatförsäm-
ringen beror bland annat på minskade 
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 %). 

Årets nettoinvesteringar för koncernen 
uppgår till 147,8 mkr, vilket är en minsk- 
ning med 18 mkr jämfört med 2016 där 
investeringsnivåerna var mycket höga. 
Minskningen beror framförallt på att 
kommunen endast investerade 57,3 mkr 
av budgeterade 112,8 mkr. Cirka 40 mkr 
av dessa förväntas investeras under 
kommande år istället. Leksand Vatten AB 
investerade cirka 60 mkr, vilket är en 
ökning med 10 mkr jämfört med 2016 
och en dubblering mot 2015. Leksands-
bostäder AB investerade 31,2 mkr, 
jämfört med 33,8 mkr 2016. Investe-
ringarna gjordes framförallt i bostäder, 
vattenhantering, avfallshantering och 
infrastruktur. 

INVESTERINGAR, mkr
 2017 2016 2015

Netto- 
investeringar 147,8 165,8 86,4

RESULTAT, mkr 
 2017 2016 2015

Årets resutat 32,8 43,5 53,4
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Leksands 
kommunkoncern 
inkl. % 13,4 11,2 8,6

Rikssnitt, inkl. % - 14,5 11,2

Leksands
kommunkoncern 
exkl. % 36,0 36,7 37,1

Rikssnitt, exkl. % - 35,8 35,0

SOLIDITET
Soliditet inkl. resp exkl. ansvarsförbindelse
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Kommunkoncernens resultat försämrades 
och slutade på 32,8 miljoner kronor 2017. 
I den här redovisningen ingår Leksands 
kommun, Leksandsbostäder AB, Leksand 
Vatten AB samt Dala Vatten och Avfall AB 
med 25 procent. Grafik: Magnus Rolands

Likvida medel och skulder
Likvida medel i kommunkoncernen 
uppgår till 145 mkr, vilket är en ökning 
med 54 mkr jämfört med 2016 och är en 
relativt hög nivå. Hos Leksandsbostäder 
AB har kassan ökat med över 50 mkr, 
medan den för Leksand Vatten minskat 
med 29 mkr och för kommunen ökat 
med 33 mkr. De främsta orsakerna till 
den höga likviditeten vid årsskiftet är de 
väsentligen lägre investeringsnivåerna 
än vad som var budgeterat för kommu-
nen (57 mkr mot budgeterade 113 mkr), 
Migrationsverkets stora utbetalning i 
december månad och att Leksandsbo-
städer valde att innan årsskiftet lyfta 
ett förmånligt lån för de kommande 
investeringar de står inför tidigt 2018. 
Detta innebär också att belåningsbehovet 
under 2018 blir något mindre.

Samtidigt fortsätter skuldsättnings-
graden att öka och är nu 64 procent. För 
Leksandsbostäder ökade skulderna med 
58 mkr, men samtidigt ökade kassan 
med nästan lika mycket. Det betyder att 
investeringarna näst intill är 100 procent 
självfinansierade. För primärkommu-
nen är skulderna oförändrade och kas-
san ökade som en följd av relativt sett 
låga investeringar, bra resultat och en 

minskad fordran på Migrationsverket. 
För Leksand Vatten AB ökade skulderna 
med 28 mkr och kassan minskade med 
29 mkr, vilket är orsaken till den ökade 
skuldsättningen i kommunkoncernen. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbin-
delsen uppgår 2017 till 13,4 procent 
(36,0 % exklusive). Att soliditeten 
exklusive ansvarsförbindelsen fortsät-
ter att minska är en oroväckande men 
väntad trend. Orsaken är höga investe-
ringsnivåer inom kommunkoncernen 
i kombination med en låg självfinan-
sieringsgrad. Att soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen fortsätter att öka 

är enligt förväntan och beror på att den 
gamla pensionsskulden inom primär-
kommunen minskar över tid. 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 kom-
munkoncernen.  2017 2016 2015
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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 att få tag i personal med rätt kompetens.

Ekonomi
En ekonomi i balans är en förutsättning 
för fortsatt utveckling. Vi behöver ha en 
effektiv organisation för att säkerställa 
en bra kvalitet i verksamheten, utan att 
behöva ta ut för mycket i skatt. En effek-
tiv organisation med goda resultat ger 
oss också möjlighet att klara de investe-
ringar som behövs. De goda resultaten 
de tre senaste åren har lagt en bra grund 
för fortsatta investeringar, men vi måste 
fortsätta ha god kontroll på ekonomin. 
För att långsiktigt klara investeringar 
och pensionsavsättningar behöver vi ett 
genomsnittligt resultat på minst tre pro-
cent. Klarar vi inte det tvingas vi dra ner 
på investeringstakten, vilket kan leda till 
att den positiva utvecklingen stannar av.

Fortsatt hög investeringstakt
För att förverkliga vision 2025 krävs 
stora investeringar. Centrumutveckling, 
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. En ny sporthall, gång- 
och cykelvägar, ny förskola och fortsatt 
utveckling av Granberget är några av de 
stora åtgärder som finns med i investe-

ringsplanen. Moskogsvägen, och på lite 
längre sikt Limalänken, är också viktiga 
investeringar för att fortsätta utveckla 
Leksand.

Centrumutveckling
Under 2018 fortsätter utvecklingen av 
Leksands centrum. Torget byggs om 
till en flexibel yta och mötesplats med 
möjlighet till både parkering och event. 
Upprustningen är en del av vision 2025 
som bland annat handlar om att skapa 
ett attraktivt centrum med en småskalig 
stadskärna och hög tillgänglighet på 
de oskyddade trafikanternas villkor. 
Till grund för upprustningen ligger det 
gestaltningsprogram som tagits fram.

Bostäder
Efterfrågan på boende är stor. Kom-
mande år har vi starkt fokus på att få 
fram nya bostäder. Arbetet med att ta 
fram detaljplaner och nya exploaterings- 
områden pågår för fullt och ett stort 
antal byggprojekt är på gång. Leksands-
bostäder startar under 2018 byggnation 
av 65 hyreslägenheter, 45 i Leksand och 
20 i Insjön. Lägenheterna i Insjön är 
inflyttningsklara i augusti 2018 medan 
lägenheterna i Leksand beräknas vara 
klara våren 2019. Nybyggnation av 

»En effektiv organisation 

med goda resultat ger 

oss möjlighet att klara de 

investeringar som behövs« 
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bostadsrätter planeras i Leksand och 
markanvisningsavtal har upprättats 
för byggnation av 100 lägenheter med 
planerad byggstart 2019. Nästa stora 
utvecklingsområde för bostäder är norra 
Käringberget där bygget av en ny för-
skola inleds under 2018. Förskolan ska 
vara klar våren 2019. I bostadsområdet 
planeras för upp till 300 bostäder med 
olika upplåtelseformer och planen är att 
börja bygga de första husen under 2019. 
Tunsta i Insjön är ett annat attraktivt 
område för bostäder där en detaljplan 
ska tas fram under de närmaste åren. 
Förutom dessa större exploateringsom-
råden finns det möjligheter till förtät-
ningar 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 där-
för anstränga oss för att öka attraktions-
kraften som ort och arbetsgivare.

Digitalisering
Vi kommer också att jobba med en ökad 
digitalisering av verksamheten. Digi-
taliseringen 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.

Under 2018 fortsätter utvecklingen av Leksands centrum. Torget byggs om till en flexibel mötesplats med möjlighet till både parkering 
och evenemang. Illustration: Tema arkitekter

Ett stort antal byggprojekt är på gång i Leksands kommun. Närmast på tur står 20 nya 
lägenheter i Insjön som är inflyttningsklara i augusti-september 2018. Foto: Magnus Rolands
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Fastighetsbolag
Leksandsbostäder AB är kommunens 
största bostadsbolag. Förutom det 
egna fastighetsbeståndet har bolaget 
även förvaltningsuppdrag för Leksands 
kommun vad gäller fastigheter, gator 
och vägar samt parker. Inom ramen för 
förvaltningsuppdraget driver bolaget i 
nära samarbete med kommunen större 
investeringsprojekt och utvecklings- 
frågor främst kopplade till infrastruktur, 
fastigheter och boendet i kommunen.

Vatten, avlopp och 
avfallshantering
Leksand Vatten AB är huvudman för 
den allmänna VA-anläggningen inom 
kommunen. Bolaget har som uppgift att 
äga, förvalta och utveckla anläggningen. 
Leksand Vatten AB har också ansvaret 
för drift och utveckling av avfallshante-
ringen inom Leksands kommun. 

Leksand Vatten AB:s verksamheter 
drivs och administreras av kompetens- 
bolaget Dala Vatten och Avfall AB. 
Bolaget ägs gemensamt av Leksands, 
Gagnefs, Rättviks och Vansbro kommun 
och syftar till att samordna och effekti-

Så är kommunkoncernen
organiserad

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, 
Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB, samt 
en ägarandel om drygt 20 procent i Dala Energi AB. 
Kommunen är också delägare i tolv andra bolag och 
föreningar och har stiftat en egen stiftelse. 

visera drift, administration och utveck-
ling för de deltagande kommunerna. 
Dala Vatten och Avfall AB har sitt 
huvudkontor i Leksand, där också all 
administrativ personal är placerad.

Dala Energi AB
Leksands kommun är delägare med 
20,88 procent i Dala Energi AB. Dala 
Energi AB har verksamheter inom 
elnät, förnybar elproduktion, fjärr- och 
närvärme och fibernät för elektronisk 
kommunikation. Leksands kommun 
har under 2016 fortsatt samarbetet med 
bolaget tillsammans med Rättviks och 
Gagnefs kommuner gällande utbyggnad 
av fibernätet i dessa kommuner, del-
finansierat via EU-/ERUF-bidrag. Även 
Dala Energi AB har sitt huvudkontor i 
Leksand.

Stiftelsen Leksands 
naturvårdsfond
Leksands kommun har Stiftelsen 
Leksands naturvårdsfond. Stiftelsen 
har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i kommunen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Delägarskap i aktiebolag och föreningar:
Dala Energi AB
Leksand Strand AB
Dalhalla Förvaltning AB
Kommuninvest AB
Kommunaktiebolaget (SKL Kommentus AB)
Musik vid Siljan
Siljans båttrafik
Siljan Turism
Föreningen Leksand-Gagnefs FHV
Föreningen Sätergläntan
Hantverkets folkhögskola
Insjöintressenter
Ö Almo Vattenledningsförening

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond

Helägt bolag Helägt bolag

Sektor
lärande och stöd

Sektor
vård och omsorg

Sektor
samhällsutveckling

Sektor
verksamhetsstöd

Leksand Vatten AB

Leksands kommun har stiftat en stiftelse 
som har till uppgift att verka för skyddet 
av värdefull natur i Leksands kommun.

Leksand Vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget 
Dala Vatten och Avfall AB, gemensamt ägt av Leksands, Gagnefs, Rättviks och 
Vansbro kommuner (eller dess kommunala bolag) med 25 procent vardera.

Leksands kommun har en förvaltning 
som består av fyra sektorer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Rekryteringen av musikalläraren Stina- 
Kari Axelsson innebar att Kulturskolan 
kunde bredda sitt erbjudande. Från och 
med hösten 2017 kunde eleverna även 
välja att utbilda sig till musikalartister.

– Genom att komplettera vårt befint-
liga utbud med ämnet drama kunde vi 
skapa en förstklassig musikalutbildning 
i Leksands kommun. Vi är övertygade 
om att många Leksandselever, men även 
elever från andra kommuner, kommer 
att söka musikalutbildningen, säger 
kulturskolans rektor Per Westblom.

 
En musikal vartannat år
Kulturskolan tänker också förverkliga 
konceptet ”Musikalscen Dalarna” som 
innebär att en större musikal sätts upp 

i Leksand vartannat år. Kommunstyrel-
sen står bakom planerna som är finan-
sierade i förslaget till mål och budget för 
åren framöver.

Det första valet av musikal föll på 
Hairspray som speglar samtiden då den 
tar upp frågor om rasism och integra-
tion. Innehavarna av rättigheterna till 
musikalen kontaktades, kontrakt skrevs 
och kulturskolan fick tillstånd till den 
svenska översättningen.

Kommunens näringslivskontor hjälpte 
till med att ta fram olika företagspaket 
med bland annat VIP-loge, annons- 
platser och biljetter för att hjälpa till 
med finansieringen. Hela 44 företag, 
mestadels lokala men även utsocknes, 
ställde upp som sponsorer.

 
2 200 såg Hairspray
För att besätta rollerna i det första 
musikalprojektet hölls audition i maj för 
de 25 roller som musikalen behövde. I 
augusti träffades ensemblen för första 
gången och repetitionerna började. I 
princip varje helg, och senare även varje 
vardagskväll, gick åt till förberedelser 
inför premiären den fjärde november. 
Premiären blev utsåld! Totalt kom det 
2 200 personer till de 13 föreställning-
arna. 

Vilken musikal som 2019 ska upprepa 
årets succé presenteras under 2018.

Satsning på musikal när 
musikskolan blev kulturskolan

Musikskolan blev kulturskolan 2017. En utökning av 
personalstyrkan och en flytt till gamla tingshuset gjorde 
det möjligt. Satsningen innebar fler utbildningar och 
ett bredare evenemangsutbud.

»Genom att komplettera 

vårt befintliga utbud med 

ämnet drama kunde vi 

skapa en förstklassig 

musikalutbildning i 

Leksands kommun«

Per Westblom, kulturskolans rektor

Musikalen Hairspray tar bland annat upp 
aktuella frågor om rasism och integration. 
Foto: Mattias Henningson
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Fakta/Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder ett brett utbud 
av utbildningar med allt från de minsta 
till vuxna utövare. Dans, solo- och 
körsång, instrument och musikalut-
bildning är delar av vad som står på 
programmet.
Skolan tar emot över 500 elever per 
vecka och erbjuder cirka 90 evenemang 
per år.

Efter audition stod det klart vilka som fick 
de 25 rollerna i musikalen Hairspray. 
Foto: Stina-Kari Axelsson

2 200 personer såg den första musikalen i Kulturskolans nya koncept ”Musikalscen Dalarna”. Foto: Mattias Henningson
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Förskolan växer så det knakar 
i Leksands kommun
Under 2016 flyttade många till Leksands 
kommun, bland annat 65 förskolebarn 
som behövde plats på förskolan. Medan 
flera fristående förskolor utökade med 
nya platser öppnade kommunen två helt 
nya avdelningar med plats för ett 30-tal 
barn. I Siljansnäs öppnades avdelningen 
Trollet och i Insjön en småbarnsavdel-
ning på Åhls Barnakademi.

Utökningen innebar tillfälligt större 
barngrupper, men det påverkade inte 
kvaliteten, enligt förskolechef Linda 
Karlsson.

– Nummer ett för god kvalitet är hög 
kompetens, inte personaltäthet eller 
mindre barngrupper. Vår personal har 
dokumenterat hög kompetens och är 
otroligt duktiga på att organisera verk-
samheten så att den fungerar bra ändå, 
säger hon.

 
Källbacken – Sveriges åttonde 
bästa förskolekök
Förskolan Källbackens kök, där Jenny 
Rönning, Anders Danielsson och Gustav 
Rickardsson arbetar, utsågs under året 
till Sveriges åttonde bästa förskolekök av 
White Guide Junior. Anders Danielsson 
fick också en åttonde placering i tävling-
en årets förskolekock. Det unika med 
tävlingen är att den bedömer helheten. 
Förutom smak och näring har juryn 
bedömt andra faktorer som bidrar till 
måltidsupplevelsen såsom måltidsmiljö, 
pedagogiskt samarbete och hållbarhet. 

Magisk läsning på 
kommunens förskolor
Kommunens förskolor har under året 
börjat jobba för en läsfrämjande littera- 

Utbildning och barnomsorg

turprofil. Det innebär att alla barn och 
vuxna arbetar aktivt med böcker och 
läsning i nära samarbete med biblioteket. 
Det innebär att man inte bara använder 
litteratur vid planerade lästillfällen utan 
även vid till exempel temaarbeten, för 
att ge barnen positiva upplevelser av 
böcker och läsning. Förskolorna ser i 
samarbete med biblioteket till att det 
finns böcker tillgängliga på förskolan 
som både barn och föräldrar kan låna 
med sig hem. Två gånger per år besöks 
biblioteket och på våren hålls Förskolor-
nas vårsalong på Leksands och Insjöns 
bibliotek – en utställning med gemen-
samt tema, där förskolebarnen visar sina 
skapelser. Temat för årets vårsalong var 
fritt skapande, och i linje med temat 
skapades allt från böcker, tavlor, statyer 
och hela världar i miniatyr.

 
Pojkarna i årskurs nio lyckades 
över förväntan
Leksands pojkar i årskurs nio har lyckats 
över förväntan när det gäller betygen. 
I jämförelse med pojkar i övriga landet 
placerar de sig i den övre fjärdedelen.

Det är en nationell trend att flickorna 
lyckas bättre än pojkarna i skolan. Jäm-
för man Leksands flickor med flickorna 
i övriga landet, så lyckas de ungefär 
som genomsnittet. Flickorna har i slutet 
av årskurs nio oftast haft långt bättre 
betygspoäng än pojkarna.

Under läsåret 2016/2017 var skillna-
derna mellan pojkar och flickor fortfa-
rande ganska stora. Leksands pojkar 
lyckas däremot över förväntan bra i 
jämförelse med andra pojkar i landet 
och placerar sig i den bästa fjärdedelen.

– Det är verkligen positivt och gläd-
jande, säger grundskolechef Annica 

I förskolan Källbackens kök arbetar Gustav 
Rickardsson, Jenny Rönning och Anders 
Danielsson. De kom på en åttonde plats i 
White Guide Junior 2017. Foto: Mats Ingels
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Sandy Hedin. Alla inom skolan har 
verkligen jobbat hårt för att alla våra 
elever ska lyckas. Särskilt kul är det att 
se att våra pojkar lyckats så bra!

I årets mätning ingår även alla nyan-
lända i statistiken, vilket de inte gjorde 
förra året. Nästan 25 procent av pojkarna, 
läser svenska som andraspråk, och det 
är en hög andel jämfört med landet i 
övrigt.

 
Äntligen fick Leksand 
sin familjecentral
I maj öppnades den efterlängtade familje- 
centralen Bönan i musikskolans gamla 
lokaler. På familjecentralen arbetar öppna 
förskolan, familjeteamet samt lands-
tingets barnmorskor och barnhälsovård. 
Öppna förskolan, som är familjecentralens 
mittpunkt, fördubblade sin personalstyr-
ka för att kunna ha öppet varje vardag.

– Vi hoppas att många nya föräldrar 
ska komma till öppna förskolan. Här 
kommer det ofta upp både stora och små 
funderingar som vi nu enkelt kan slussa 
vidare till rätt professioner om det behövs, 
sa familjepedagogen Sylvian Nygårds 
Fridborg i samband med öppnandet. 

Internationella besök 
och utbyten
Under året besöktes Leksands gymna- 
sium av tre elever och en lärare från den 
japanska hantverksskolan Otoineppu 
Arts and Crafts School. Besöket var 
kopplat till hantverksprogrammet och 
gästerna deltog i en rad aktiviteter både 
i och utanför skolan.

Gymnasiet har också fortsatt sitt 
mångåriga utbyte med Soroti Secondary 
School i Uganda. Skolan har tagit emot 
besökare, men även besökt Soroti där 
de genom sin samarbetspartner Röda 
korset har fått möjlighet att studera det 
ugandiska samhället närmare genom 
besök hos ungdoms- och kvinnogrupper, 
sjukhus och flyktingläger.

Nu mäts kvaliteten på skolmaten 
och miljön i matsalen
2017 inleddes kvalitetsmätningar av 
skolmaten och miljön i matsalen. Alla 
kommunens skolor besöktes minst en 
gång under året och både eleverna och 
personalen svarade genom att trycka 
på svarsalternativ på en surfplatta. På 
frågan om hur maten smakade kunde 

Familjecentralen är ett hus fullt av erfarenhet som tillsammans kan erbjuda ett lättillgängligt stöd till föräldrar i kommunen. Foto: Magnus Rolands

man svara antingen Inte god, Ok eller 
God och på frågan om hur det var i 
matsalen var alternativen Inte bra, Ok 
och Jättetrevlig. Resultatet visar att det 
finns skillnader mellan skolorna men 
det är först när man gör om mätningar-
na 2018 som man kan se hur kvaliteten 
har utvecklats över tid.

Mer ekologiskt och 
lokalproducerat på tallriken
2017 års upphandling av livsmedel av- 
gjorde vilka leverantörer som får levere-
ra mat till kommunen fram till oktober 
2019. Den här gången ställde kommu-
nen högre kvalitetskrav än någonsin, 
vilket var ett måste för att nå de högt 
ställda målen. 

2018 ska 25 procent av all mat som 
serveras av Leksands kommun vara eko-
logisk. Redan 2016 var målet i princip 
uppnått (24,3 procent) och därför höjs 
ambitionsnivån. Enligt de nya målen 
ska andelen ekologiskt vara 30 procent 
år 2020 och 60 procent år 2030. Sam-
tidigt ska andelen lokalproducerad mat 
öka markant.
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Digital utveckling gynnar 
både brukare och personal

Den digitala utvecklingen går fort inom kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet. Det är inte bara perso-
nalen som får allt större nytta av digitala lösningar i 
sitt arbete, även de boende blir allt mer digitala i sin 
livsstil. Kommunens satsning på bredband, fiber och 
surfplattor bidrar till utvecklingen.

2017 blev året då alla kommunens sär- 
skilda boenden anslöts till fibernätet. 
Satsningen innebar att alla brukare fick 
tillgång till ett bredband med hög kapa-
citet. Kommunen är tidigt ute med sin 
bredbandssatsning. Bara 64 av landets 
290 kommuner hann före. 

För att stimulera användningen av 
internet har kommunen också köpt in 

surfplattor som brukarna kan låna. Det 
är uppskattat och nyttjas av allt fler. 

 
Brukarna blir allt mer digitala 
På Limsjögården går en 91-årig teknik- 
fantast i frontlinjen. Han heter Erik Britts  
och älskar datorer. Han gör det mesta 
med hjälp av datorn och det är filmer 
som är hans stora passion. Varannan 

Tack vare installationen av ett nytt och snabbt fibernät kan Berit Hedlund som bor på 
Solhem i Insjön enkelt ta kontakt med sitt barnbarn i England. Foto: Lars Dahlström
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fredag kopplar han upp datorn mot 
samlingssalens stora tv och bjuder både 
boende och personal på filmkväll. 

– Jag visar både svenska och ameri-
kanska filmer via Youtube. Det gillar 
alla som bor här. Ett glas vin och lite 
ostbågar brukar det också bli, berättar 
Erik i en intervju som webbtidningen 
Siljan news gjorde i oktober 2017. 

Utöver filmkvällarna tittar Erik på    
ishockey när Leksand spelar. Då öppnar 
han dörren och bjuder in intresserade 
på rummet. 

 
Digitala system 
hjälper personalen 
Även för personalen inom omsorgen 
innebär den digitala utvecklingen helt 
nya möjligheter. Under 2017 infördes 
ett nytt verksamhets- och planerings-
system som hjälper personalen att på 
ett bättre sätt planera efter brukarnas 
behov. Systemet hjälper dessutom till 
att planera bemanningen. 

Leksands kommun är också först i 
Dalarna med att ingå i det webbaserade 
verktyget Nationell patientöversikt, 
NPÖ, där behörig vårdpersonal kan ta 
del av journalinformation som regist-

rerats hos landsting, kommuner och 
privata vårdgivare i hela landet. 

Kommunen använder även det digi-
tala kvalitetsregistret Senior allert där 
riskbedömningar gällande fall, trycksår 
och nutrition dokumenteras. 

 
Gps-klockor och musikdockor 
Inom de särskilda boendena har det 
systematiska brandskyddsarbetet, SBA, 
digitaliserats, vilket ger en större säkerhet 
för boende och personal. Där finns det 
också gps-klockor att tillgå för dementa 
brukare så att de lättare kan hittas om de 
går vilse, liksom Music dolls – dockor 
som med hjälp av inbyggda musikspelare 
kan trösta oroliga brukare med lugnande 
musik. 

 
Digitala larm, 
tillsynskameror och lås 
Inom hemtjänsten har alla analoga larm 
bytts mot digitala. Fjärrstyrda tillsyns- 
kameror har testats med gott resultat och 
kan användas så fort behov uppstår. 
Brukare som känner otrygghet i hemmet 
kan ansöka om digitala trygghetslarm 
och under 2017 inleddes arbetet med att 
införa digitala lås som gör det möjligt 

för personalen att åka direkt hem till 
den som larmat utan att behöva åka 
förbi ett nyckelskåp på ett kontor. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsper-
sonal kan också göra sin dokumentation 
digitalt på surfplattor i samband med 
hembesök hos brukaren. 

 
Processledare ska 
driva utvecklingen
För att kunna fortsätta den digitala ut-
vecklingen inom vård- och omsorgssek-
torn anställdes en processledare under 
2017. IT-avdelningen införde också 
beredskap för att snabbt kunna åtgärda 
eventuella fel utanför arbetstid.

Lotta Willhans hjälper Britta Rickardsson att lösa dagens korsord på en av Solhems surfplattor. Foto: Lars Dahlström

Erik Britts på Limsjögården gör det mesta 
med hjälp av datorn. Foto: Camilla Carnö
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Lägst antal bränder 
trots storbrand 
Brandkåren larmades 230 gånger under 
2017 vilket är en minskning jämfört med 
förra årets 245 larm. Enligt SKL:s indi-
katorer har Leksands kommun Dalarnas 
lägsta antal utvecklade bränder i bygg-
nader. Det brann i totalt 26 byggnader 
vilket också är en minskning. 

–Det här är ett positivt resultat som vi 
strävar efter att behålla, säger rädd-
ningschef Krister Ejeros. 

Överhettade laddare är dock en allt 
vanligare orsak till bränder. Riskerna 
har blivit större i takt med ett bredare 
utbud av elektronik.  
– Ladda elektronisk utrustning när du 
är vaken, i ett rum som har brandvar-
nare och på ventilerat underlag, säger 
Krister Ejeros. 

Projekt ger demenssjuka 
ökad livskvalitet 
Under 2017 har Edshultsgården och 
kulturavdelningen samarbetat i projek-
tet ”Möten med minnen”. Tillsammans 
med personal från båda verksamheterna 
har de boende träffats för att fika och se 
olika utställningar och föremål. Sam-
talen inspirerar till minnen, tankar och 
känslor, vilket ger en ökad livskvalitet 
hos personer med demenssjukdom. 
Projektet har bedrivits i ett samarbete 
mellan Alzheimerfonden, Nationalmu-
seum, Demensförbundet och Svenskt 
demenscentrum. 

Uppskattad mässa 
under anhörigveckan 
En anhörigvecka anordnades i oktober 
med bland annat föreläsningar, semina-
rium, filmvisning och en anhörigmässa 

som var mycket uppskattad. Under 
veckan informerades om vad anhöriga kan 
få hjälp och stöd med från kommunen. 

Nöjda brukare på 
våra äldreboenden 
Kommunens fem särskilda boenden 
har haft full beläggning under året och 
endast 35 dagars väntetid för att få en 
plats. Resultatet från brukarundersök-
ningen är fortfarande högt, men något 
lägre än förra årets toppnotering. Perso-
nalen fortsätter arbeta med individuella 
dagliga aktiviteter och ett rehabiliteran-
de förhållningssätt som ger en menings-
full vardag för de äldre. 

Fortsatt högt betyg 
för hemtjänsten 
Kommunens hemtjänst är mycket upp-
skattad av de som har behov av hjälp i 
hemmet. Av de som svarat på årets 
nationella brukarundersökning är 92 
procent nöjda med helhetsbedömningen 
och det är ett resultat som har stått sig 
de senaste åren. 

Lyckat måltidsprojekt 
på Solhem 
På Solhem har man arbetat för att öka 
nöjdheten med maten under 2017. 
Bland annat har en ny måltidsordning 
införts. Måltidsordningen ändrades för 
att minska nattfastan, öka energi- och 
näringsintaget och bidra till en jämnare 
måltidsfördelning under dygnet. Boendet 
har också öppnat en ny matsal där kocken 
serverar maten tillsammans med med-
arbetarna.  

Utvärderingen har bland annat visat 
att nattfastan har minskat hos de flesta 
äldre vilket leder till att problemen med 

Omsorg och hjälp

Den 28 april utbröt en storbrand i Insjön och 
ett antal ekonomibyggnader eldhärjades. 
Byggnaderna brann ner till grunden men 
lyckligtvis kom ingen människa till skada. 
Foto: Krister Ejeros 
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undernäring har minskat. De flesta sover 
bättre om nätterna och morgonrutinerna 
har blivit lugnare eftersom de äldre nu 
kan få ett morgonmål på sängkanten 
innan de kommer upp och äter frukost. 
Måltidsordningen kommer på sikt att 
införas på alla särskilda boenden. 

Fler bor kvar hemma med 
tryggad hemgång 
Under året har kommunen utvecklat 
tryggad hemgång efter en lasarettvistel-
se. Det innebär att de äldre inte auto-
matiskt kommer till ett korttidsboende 
utan istället får komma hem med stort 
stöd från hemtjänsten den första tiden. 
Tack vare tryggad hemgång kan de fles-
ta äldre bo kvar hemma längre. För de 
som bor kvar hemma görs förebyggande 
insatser för att minska risken för fall. 
Det handlar till exempel om borttagning 
av trösklar, montering av stödhandtag 
och förskrivning av rollatorer.  

Projekt gav bostäder till 
80 nyanlända 
Leksands kommun startade projektet 
Boplats Leksand i oktober 2016. Målet 
var att teckna 20 privata hyreskontrakt 
åt nyanlända som har fått uppehållstill-
stånd och vill bo i kommunen. Det målet 
var uppnått redan i slutet av januari 

2017. Vid årets slut hade 40 kontrakt 
skrivits vilket gör att 80 personer har 
fått egna bostäder i framför allt hus och 
stugor, men även en och annan lägenhet.

Såväl hyresvärdar som hyresgäster 
har fått löpande stöd genom projektet 
Boplats Leksand. 

Kampanj för 
höjd krismedvetenhet 
Den nationella krisberedskapsveckan 
anordnades i maj. Målet med kampanjen 
var att öka krismedvetandet hos kom-
muninvånarna. Alla medborgare för- 
väntas klara sig i tre dygn utan stöd från 
någon myndighet. I kommunhuset och 
kulturhuset lämnade kommunen tips 
på utrustning och mat som kan vara bra 
att ha i en ”krislåda” enligt rekommen-
dation från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB. Under 
veckan besökte kommunen också alla 
kommunala grundskolor för att prata 
om krisberedskap med i första hand 
eleverna i årskurs två. 

Populärt med hund och katt 
på äldreboende 
Terapihunden Neo har fortsatt att arbeta  
på Solhems äldreboende en gång i 
veckan. Neo är en glädjespridare som 
väcker många minnen till liv och han får 

de äldre att träna. Tillsammans med sin 
matte, distriktsköterskan Tiffany Mooney, 
har han gruppsamlingar för de som bor 
på Solhem. Neos uppgift är bland annat 
att stimulera till aktivitet, minnesträning, 
kognitiv träning, fin- och grovmotoriks 
träning och social förmåga. 

Tack vare Neos arbete så vet både de 
äldre och personalen vilken positiv effekt 
husdjur kan ha. Därför har katten Skrål-
lan flyttat in på Solhem. Reaktionerna 
från de äldre och deras anhöriga har hit-
tills enbart varit positiva och alla hjälps 
åt för att få Skrållan att trivas.   

I slutet av året började praktikanten 
Melvin på Limsjögårdens särskilda bo-
ende. Melvin går vårdhundsutbildningen 
tillsammans med sin hundförare Ulla 
Egebrant. De besöker Limsjögården två 
gånger i veckan under 20 veckor.

Under året uppträdde bland annat Sofia Sandén för både förskolebarn och boende på Solhem. Föreställningen var mycket uppskattad. 
Foto: Annika Nordin

Hunden Melvin praktiserar på Limsjögår-
dens äldreboende under sin vårdhundsut-
bildning. Foto: Camilla Carnö
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Nytt stipendium för 
kulturella insatser

Ett nytt kulturstipendium ska stärka kommunens 
varumärke och ge tyngd åt kulturella insatser. 
Leksands kulturstipendium är på 30 000 kronor och 
delas ut varje år med start 2017.

För att stärka kommunens varumärke i 
kulturella sammanhang och för att 
kunna ge större tyngd åt kulturella in-
satser har ett nytt stipendium inrättats. 
Med start 2017 delas Leksands kultur-
stipendium ut varje år.

– Stipendiet ska användas till fortsatt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet 
och att sätta kulturen i nya sammanhang, 
säger kulturchef Pär Ohlsson.

 
Stora insatser för kulturen
Stipendiet är på 30 000 kronor och ska 
tilldelas en stipendiat som:
• är en person, grupp eller förening som 

har gjort stora insatser för kulturen i 
Leksands kommun och har verkat för 
utveckling och förnyelse

• har lyft fram Leksands kommun i sin 
gärning

• är starkt förknippad med Leksands 
kommun och därigenom stärker 
Leksands varumärke
 

Alla kan nominera någon
Man kan inte ansöka om Leksands kul-
turstipendium, däremot kan vem som 
helst nominera någon annan till stipen-
diet. Årets nomineringar ville kulturav-
delningen ha senast den 15 maj. Totalt 
kom det in 35 förslag på stipendiater. 
Sedan var det kulturchefens uppgift att, 
efter samråd med kommunledningen 

och allmänna utskottets presidium, 
föreslå en kandidat. Det slutgiltiga 
beslutet fattades av kommunstyrelsens 
ordförande Ulrika Liljeberg (C).

 
Kulturbanken Siljansnäs 
först ut
Först ut att tilldelas Leksands Kultur- 
stipendium blev Kulturbanken Siljans-
näs. Stipendiet delades ut av kommun-
styrelsens ordförande Ulrika Liljeberg 
och Pär Ohlsson i Leksands kyrka under 
Kulturkalaset lördagen den 2 september. 
Kulturbanken Siljansnäs ordförande 
Orvar Bodlund och ordinarie ledamot 
Alm Nils Ersson tog emot stipendiet 
med motiveringen:

”Kulturbanken Siljansnäs tilldelas 
Leksands kommuns kulturstipendium 
2017 om 30 000 kronor för att man 
med stort engagemang av ideella 
krafter erbjuder ett kulturutbud av hög 
kvalitet och med stor bredd. Kulturban-
ken Siljansnäs bidrar i högsta grad till 
att berika Leksands kommun med sin 
gärning.”

– Det var flera bra kandidater som 
nominerades till Leksands Kulturstipen-
dium, vilket är roligt och visar att det 
finns många som gör stora insatser för 
kulturen i Leksands kommun. I år gick 
stipendiet till Kulturbanken Siljansnäs 
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Ulrika Liljeberg och Pär Ohlsson delar ut Leksands kulturstipendium till Kulturbanken Siljansnäs 
ordförande Orvar Bodlund och ordinarie ledamot Alm Nils Ersson. Foto: Marika Sernfält

som både erbjuder hög kvalitet och 
stor bredd i sitt kulturutbud, säger Pär 
Ohlsson.

 
Om Kulturbanken Siljansnäs
Kulturbanken Siljansnäs bildades 2003 
och är en ideell förening. Med program 
av hög kvalitet och rimliga priser vill 
föreningen erbjuda kulturell stimu-
lans under den mörka årstiden. Sedan 
starten har föreningen gjort ett 100-tal 
program med stora och små orkestrar, 
körer, folkmusik, jazz, film, författar-
besök, konstsalonger, reseskildringar, 
bildspel, dans, matlagning, föredrag och 
mycket mer.

Dalasinfoniettan Nyårskonsert 
Sopranen Hanna Husáhr, trom-
bonisten Lars Karlin, dirigent Alice 
Farnham. 
2 januari i Siljansnäs kyrka 

Hyllning till Frida Kahlo 
Duo Cantilena – Anna BomanHald, 
flöjt och Sabina Agnas, klassisk gitarr. 
12 februari i Sockenstugan, Siljansnäs 

Håg för Henrikson?  
Ett nedslag i ord och ton bland Alf 
Henriksons (1905–1995) historier, 
verskonster och underfundigheter 
med estradören och regissören 
Birgit Carlstén. Ivrigt påhejad av 
SalongsEnsembleN, Ulf Skagerstam, 
Benedetta Simeone, Jonas Forsberg, 
Alm Nils Ersson i en aldrig tidigare 
presenterad blandning. 
11 mars i Sockenstugan, Siljansnäs 

Vi vägrar vara fiender 
Nils-Olof Tägt – bildspel och 
berättelser från Palestina.  
9 april i Sockenstugan, Siljansnäs 

Genom kameralinsen 
Prisbelönade fotografen Sven 
Gräfnings – bildspel från Brasilien 
och Galapagosöarna. 
29 april på Naturum Dalarna, Björkberget 

Häng Med 
Vårsalong 
26–27 maj på Naturum Dalarna, Björkberget 

I denna ljuva sommartid … 
Sofia Vokalensemble  
1 juli i Siljansnäs kyrka

Musikfest  
Bengan Janssons favoriter bjöd in till 
musikfest. 
1 september i Sockenstugan, Siljansnäs 

Världens bästa Allan 
KG Malm och Lucas Stark sjöng Allan 
Edwall.  
8 oktober i Sockenstugan, 
Siljansnäs 

Hör & Häpna  –  Far & Flyg 
Jorden runt med flygaren Johan 
Hammarström.  
21 oktober i Sockenstugan, 
Siljansnäs 

Djur och natur kring Siljan 
Naturfotografen Per Lindberg 
25 november på Naturum Dalarna, 
Björkberget 

Alm Nils Ersson, Kungs Levi Nilsson 
och Per Gudmundsson spelar och 
berättar. 
28 oktober på Naturum Dalarna, 
Björkberget 

Christmas Carolina Julkonsert 
Carolina Bengtsdotter Ljung, David 
Lundblad, Dalasinfoniettans kör och 
Dalasinfoniettan. 
8 december i Siljansnäs kyrka

Under året har Kulturbanken Siljansnäs arrangerat 
massor av evenemang med stor bredd

Foto: Mathias Roth
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Uppleva och göra

Slöjd i fokus på kulturhuset 2017 
Redan med vårens stora utställning 
”Brâsvôd, umbreda å slârvkalas” (bra-
sved, underlakan och slarvkalas) satte 
Leksands kulturhus fokus på slöjden. 
Totalt fyllde 60 slöjdande Leksandsbor 
utställningshallen med sina respektive 
kreationer av trä- och mjukslöjd. 

Utställningen ”Slöjdsommar – Utvalt!” 
fortsatte på samma tema med ett urval 
av skickliga slöjdare, konstnärer och 
pedagoger från både in- och utsocknes. 

– Utställarnas gärningar har stärkt 
Leksands rykte om att vara en ort av 
rang i slöjdsammanhang, säger utställ-
ningskommissarie Per-Åke Backman.  

 
Två författarbesök på biblioteket 
Under mars fick biblioteket besök av två 
författare. Först ut var Lars Nordström 
som visade bilder och berättade om sin bok 
”Skogshuggarna i fjärran västerns skogar 
– en unik svensk utvandringshistoria”.  

Veckan därpå berättade Håkan 
Östlundh om författarlivet, deckarna 
och sin senaste roman ”Till Sara, sedan 
bränns allt!” 

 
Barnteater på biblioteket 
I början av mars visades Molièreens- 
emblens föreställning ”Äta själv” på 
biblioteket. ”Äta själv” är teater för barn 
i åldrarna 2-6 år och handlar om det 
härliga i att kunna något själv! 

 
Nytt sätt att läsa 
utländska tidningar 
Under 2017 introducerade Leksands 
bibliotek ett nytt sätt att läsa tidningar. 
Via bibliotekets nya Pressreader-dator 
erbjuds fler än 7 000 tidningar på över 
60 språk. Pressreader är en digital 

tjänst som också kan användas via en 
app i mobilen eller surfplattan. Om 
man ansluter till bibliotekets trådlösa 
nätverk kan man ladda ner tidningar 
som man sedan har fri tillgång till under 
tre dygn. När tre dygn har gått är man 
välkommen tillbaka till biblioteket för 
att fylla på med ytterligare tre dygn. 

 
Årets julutställning: 
Från mörker till ljus 
I samband med allhelgonahelgen öpp-
nades utställningen ”Från mörker till 
ljus” på Leksands kulturhus. Utställ-
ningshallen visade två väsensskilda av- 
delningar. Den mörka avdelningen upp- 
märksammade dramatiska händelser i 
Leksands historia som bland annat häx- 
processen i Leksand 1671, den ”Stora 
daldansen” i juni 1743 och det beryktade 
”Luciamordet” i Heden 1909. I den ljusa 
avdelningen presenterades Leksands 
jultraditioner från förr – allt från de 
mödosamma förberedelserna fram till 
själva julfirandet. 

Vôdkrona av Gunhild Liss-Dalman, Västra 
Rönnäs. Foto: Ingela Sannesjö
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Kulturkalas med 
författarmingel 
Varje år anordnas Kulturkalaset. I år 
inträffade folkfesten den 2 september 
och Leksands centrum förvandlades 
till en stämningsfull arena fylld med 
kulturhändelser för alla smaker. Under 
Kulturkalaset fanns flera av bygdens 
begåvade författare, illustratörer och fo-
tografer på plats i Leksands kulturhus. 
Besökarna fick träffa författarna och 
botanisera bland deras stora utbud av 
böcker i en härlig mix av fakta och fik-
tion. Signerade böcker av alla författare 
fanns till försäljning. 

 
Flerårig satsning på utegym 
Leksands kommun fortsätter att skapa 
förutsättningar för spontanidrott. Bland 
annat sker en satsning på utegym i om-
råden där det vistas många motionärer. 
Förhoppningen är att bygga ett utegym 
per år under en tid framöver, gärna i 
samarbete med olika föreningar. 

– Vi vill möta den växande efterfrågan 
som finns och skapa goda förutsättning-
ar för spontanidrott på olika sätt, säger 
fritidschef Torkel Holst. 

2015 – utegym vid båthuset intill 
strandpromenaden Solvändan.  

2016 – utegym vid motionsområdet 
Källan på Källberget.  

2017 – kommunen stöttade Insjöns 
intresseförening med en hinderbana 
(tough-viking-bana) på Insjöns IP.  

Världsfotograf visade 
personliga fågelbilder 
Brutus Östling är känd för sina per-
sonliga fågelbilder och han brukar 
omnämnas som en av världens främsta 
fågelfotografer. I november besökte 

Brutus kulturhuset där han visade 
bilder och berättade om fascineran-
de fåglar och deras unika livsmiljöer. 
Brutus har vunnit flera priser och hans 
senaste bok ”Bevingat. Magiska möten i 
fågelmarker” har belönats med den pre-
stigefyllda utmärkelsen Årets Pandabok 
av Världsnaturfonden, WWF. 

 
Välkomstceremoni för 
nya svenskar 
I november välkomnades 16 nya med-
borgare vid en ceremoni i Sveasalens 
VIP-loge, där även anhöriga och repre-
sentanter från kommunen deltog. Det 
serverades fika och alla nya medborgare 
fick varsin gåva från kommunen. Väl-
komstfirandet avslutades med musika-
len Hairspray. 

Kanonstart för Granbergets 
skidanläggning 
Granbergets skidanläggning fick en 
kanonstart på säsongen 2017–2018. De 
nya snökanonerna la en bra grund och 

UPPLEVA OCH GÖRA

Emil, David och Anna Ejendal var först att hoppa på Sportlovsbussen. Foto: Stenis Linda Hjerpe

På nationaldagen den 6 juni invigdes
Skallskogsrundan i fäboden Skallskog.
Invigningstalare var kulturchef Pär Ohlsson. 
Rundan är cirka två kilometer lång och 
längs vägen finns informationsskyltar som 
berättar om gårdar och företeelser.
Foto: Åsa Rydell

från slutet av november till årsskiftet 
har både spår och pister försetts med 
naturlig snö. Redan den 25 november 
var det premiär på Granbergets topp 
med 1,2 kilometer skidspår och backen 
för utförsåkning öppnade den 9 decem-
ber. Fram till årsskiftet hade det sålts 
liftkort för 1 206 000 kronor, att jämfö-
ra med 477 000 kronor samma period 
år 2016. 

 
Gratis sportlovsbuss 
till Granberget 
Under sportlovet kunde man åka gratis 
sportlovsbuss till och från Granbergets 
skidanläggning. Bussen gick från Lek-
sands resecentrum klockan 10.00 och 
tillbaka från Granberget klockan 15.00. 

Avgångarna var anpassade till anslut-
ningsbussar från bland annat Insjön och 
Tällberg.  
– Det här är en långsiktig satsning som 
vi ska försöka jobba in under några år 
innan vi utvärderar resultatet, säger 
evenemangslots Linda Hjerpe. 
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Mot visionen med rekord-
befolkning och byggboom

Leksand är den kommun i Dalarna som ökar sin folkmängd mest efter Dalarnas två ”stor-
städer”, Falun och Borlänge. Foto: Magnus Rolands

15 640 personer! Aldrig tidigare har Leksands kommun 
haft så många invånare! Redan i februari passerades 
det gamla rekordet från 1997 och vid årets slut hade 
befolkningen ökat med 133 personer. Samtidigt byggs 
allt fler bostäder, vilket talar för en stark utveckling 
även kommande år.

Den positiva befolkningsutvecklingen 
tar fart i Leksands kommun. 2016 nåd-
des den näst högsta befolkningssiffran 
någonsin och det var bara en tidsfråga 
innan kommunen skulle slå det gamla 
befolkningsrekordet på 15 532 personer 
från 1997. Redan i februari passerades 
det gamla rekordet och vid årets slut 
hade befolkningssiffran ökat med över 
hundra personer.

– Det är en mycket glädjande utveck-
ling som visar att vi fortsätter vara en 
attraktiv kommun att bo, leva, arbeta, 
besöka och investera i, säger kommun-
styrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C).

 
917 flyttade till kommunen
Under en längre period har det fötts för-
hållandevis få barn i Leksands kommun. 
2017 blev inget undantag. Men tack vare 

»Det är en mycket glädjande 

utveckling som visar att vi 

fortsätter vara en attraktiv 

kommun att bo, leva, arbeta, 

besöka och investera i«

Ulrika Liljeberg (C), 
kommunstyrelsens ordförande
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att många barnfamiljer flyttade till kom-
munen så ökade ändå åldersgruppen 
0–10 år med 33 barn.

Totalt flyttade 917 personer till kom-
munen medan 741 flyttade härifrån. 
Statistiska centralbyråns (SCB) statistik 
visar att det var inflyttare från andra 
delar av Sverige som stod för nästan 
hela befolkningstillväxten. Invandring-
en stod för nio procent.

Allt fler nya bostäder
En viktig del av kommunens vision är 
att bli 18 000 personer till år 2025. 
Det behövs bland annat för att klara 
arbetskraftsförsörjningen. För att lyckas 
måste byggnationen av bostäder ta fart 
på allvar. Enligt den nya bostadsförsörj-
ningsplanen behövs 500 nya villor och 
600 nya lägenheter.

Redan under 2016 drog en sällan skå-
dad byggboom igång i centrala Leksand. 
Under 2017 började de första bostäder-
na bli klara för inflyttning medan nya 
projekt drog igång. Bland annat inledde 
Leksandsbostäder AB bygget av 45 lägen- 
heter i kvarteret Snedkanten norr om 
OK/Q8 i Leksand och 20 lägenheter på 
gärdet söder om Sang i centrala Insjön. 

Fakta/Leksands 
befolkningsutveckling
• Kommunens befolkning ökade 

med 133 personer 2017. Det ger 
en rekordstor befolkning på 15 640 
personer.

• 917 personer flyttade in medan 741 
flyttat ut, vilket ger ett flyttnetto på 
176 personer.

• 137 barn föddes under året, medan 
184 personer avled. Det ger ett 
födelseunderskott på minus 47 
personer.

• Medelåldern är 45,31 och har stigit 
från 45,15.

I båda fallen byggs lägenheterna nära 
handel, service och resecentrum. Lägen- 
heterna i Insjön är inflyttningsklara i 
september 2018 medan lägenheterna i 
Leksand är klara i början av 2019.

 
Nya bostäder krävs för tillväxt
Det byggs också många villor och antalet 
bygglovsärenden ökar hela tiden. Under 
2018 är närmare 200 av de 1 100 bostä-
der som behövs färdiga eller påbörjade. 
Under 2018-2020 inleds bygget av ytter- 
ligare närmare 200 lägenheter. I takt 
med att allt fler bostäder blir klara ökar 
kommunens förutsättningar för tillväxt.

– Bostadsproduktionen är en avgö-
rande faktor för att kommunen ska kun-
na växa och det är mycket positivt att 
privata investerare tror på Leksand och 
bygger här. Det är tilltron till en fortsatt 
positiv befolkningstillväxt tillsammans 
med en väl fungerande fastighetsmark-
nad som gör att kommunen växer, säger 
Ulrika Liljeberg.

 
Käringberget står på tur
Ett bostadsprojekt som står på tur är 
kvarteret Storgärdet på Käringberget 
i Leksand. Där planeras för 20–25 

lägenheter i den första etappen. Målet 
är också att bygga cirka 40 lägenheter 
på Hesseborns i centrala Leksand och så 
småningom 58 bostadsrätter vid Åkerö 
brofäste.

Grafik: Magnus Rolands
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Bygga, bo och miljö

Närmare 60 tunnor olja har 
bärgats ur Österdalälven 
I samband med älvstädningskampanjen 
2016 upptäckte dykare från Dykar-
klubben Masen dumpade tunnor på 
Österdalälvens botten intill Insjöbron. 
Efter dykningar både 2016 och 2017 har 
närmare 60 tunnor innehållande någon 
slags giftig olja bärgats.  

När oljetunnorna dumpades, och vem 
som gjorde det är oklart. Kommunen 
polisanmälde miljöbrottet hösten 2016. 
Förundersökningen lades dock ner 
eftersom åklagaren inte såg någon möj-
lighet att gå vidare i utredningen.  

Leksands kommun betalade omkring 
800 000 kronor för 2016 års insats 
medan Naturvårdsverket betalade cirka 
650 000 kronor för bärgningen 2017.

Vattendragsvandring vid Brasån 
Sista dagen i september bjöd länssty-
relsen och Leksands kommun in till 
en vattendragsvandring längs Brasån 
vid sjön Ejen. Dagen riktade sig till 
miljöintresserade, boende och fastig-
hetsägare utmed Limåns vattensystem 
samt aktörer som verkar i området. 
Länsstyrelsen informerade bland annat 
om vattendragens ekologi, kulturhis-
toria och fiskvägar. Leksands kommun 
informerade om det vattenvårdsarbete 
som sker, som till exempel kalkning av 
försurade sjöar. 

Kalkning av försurade sjöar 
Årligen kalkas flera sjöar, våtmarker och 
vattendrag i Leksands kommun för att 
motverka försurning. I september var 
det dags igen med stöd av pengar från 
havs- och vattenmyndigheten. Genom 
kalkning förbättras förutsättningarna 

för växterna och djuren i vattnen att 
komma tillbaka, till exempel öring och 
flodpärlmussla. I år kalkades sjön Ejen 
och Lång med båt medan Yxen och 
myrarna söder om Yxen, Skäppsjön, och 
Gränsen kalkades från helikopter.  

Aloesanering i Limsjön 
Med start i slutet av oktober började en 
flytande grävare att sanera vattenaloen 
i Limsjön. Under två veckor arbetade 
grävaren med att ta bort en stor del av 
den vattenaloe som sedan 2006 brett ut 
sig i sjön. När aleoen breder ut sig finns 
det inte livsutrymme för annan växtlig-
het, som till exempel simänder, svanar 
och gäss uppskattar. Länsstyrelsen i 
Dalarnas län var finansiär och ansvarig 
för saneringsarbetet. Leksands kommun 
har i flera år påtalat behovet och upp-
skattar att arbetet nu är utfört. 

Tällbergsängen – gräset tas om 
hand till ensilage 
Sedan några år tillbaka sköter Leksands 
kommun Storängen i Tällberg genom 
traditionell lieslåtter. För att bevara 
ängens mångfald av växter och djur är 
det viktigt att sköta ängen som man gjor-
de förr. Det innebär att man slår ängen 
mitt i sommaren. De första åren hittade 
inte kommunen något bra sätt att ta 
hand om det slagna gräset, utan det 
räfsades ihop i högar och kördes bort till 
en stor kostnad. 2017 tog kommunen 
därför kontakt med naturbruksgymna-
siet i Rättvik. När ängen var slagen kom 
naturbruksgymnasiet med en maskin 
som pressade gräset till balar som plas-
tades in. Det inplastade gräset – ensilage 
– kördes sedan till Limsjön och kom till 
glädje för kommunens highlanddjur. 

Sista dagen i september bjöds det in till 
vattendragsvandring längs Brasån. 
Foto: Åsa Rydell 
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Sälg är livets viktigaste frukost 
”Sälg – livets viktigaste frukost” är ett 
projektnamn inspirerat av Bengt Ehn-
ströms bok med samma namn. Sälgen 
blommar tidigt på våren och tillgången 
på nektar är livsavgörande för bin, hum-
lor och mängder av andra insekter. Till 
och med flyttfåglarna äter nektarn efter 
en ansträngande flygning. 

–Vi har under flera års tid uppmärk-
sammat att sälgar ofta betraktas som ett 
skräpträd och huggs ner. Med projektet 
ville vi slå ett slag för detta fantastiska 
träd, säger kommunekolog Åsa Rydell.  

För att höja kunskapsnivån hos all-
mänheten har Åsa varit ute i byarna där 
hon har föreläst och visat bilder. 
–Sälgen är ett viktigt ”matträd” som vi 
ska vårda och vara rädda om. Och man 
kan hjälpa till med små medel. Vi vill 
ju ha bin och humlor som pollinerar i 
våra trädgårdar så det gäller att förstå 
sammanhanget, säger Åsa. 

Föreläsning och rådgivning 
om solenergi 
I mars anordnades en föreläsning och 
minimässa på temat elproduktion med 
hjälp av solen i Leksand, Vansbro och 
Björbo. En rad experter berättade om 
olika typer av solceller, hur solelen 
ansluts till elnätet, vilka bidrag och 
andra incitament som finns för att satsa 
på solenergi. Lars Andrén, tidigare ord-
förande i Svenska solenergiföreningen, 
stod för föreläsningen.  

Minimässan arrangerades av Energi- 
och klimatrådgivningen i samarbete med 
Leksands, Rättviks, Gagnefs, Vansbros 
och Malung-Sälens kommuner samt 
Dalakraft, Dala energi och Svesol. 

Totalt har 120 medborgare och före-

tag från de fem kommunerna under året 
fått rådgivning och löpande återkopp-
ling angående solceller av energi- och 
klimatrådgivare Niklas Andersson.  

– Av dessa bestämde sig 19 för att 
bygga en solcellsanläggning och nio är 
redan byggda, säger Niklas.   

Städning med allt 
mindre kemikalier
Städavdelningens satsning på micro-
material gör att personalen numera 
använder minimalt med kemiska rengö-
ringsmedel i sitt arbete. Städningen sker 
oftast med torr duk och torr mopp och i 
regel räcker det med att tillsätta vatten 
för att få bort fläckar. Om situationen 
kräver mer än vatten används i första 
hand biotekniska produkter som är 
skonsamma för miljön och användaren. 
Några få åtgärder kräver andra medel, 

till exempel golvvård av stengolv med 
polermaskin och viss städning av toalet-
ter och duschutrymmen. 

Kommunen erbjuder efterfrågade 
kart- och mätningstjänster 
Under året utökades kommunens plan- 
avdelning med en kartavdelning. 

– Det är inspirerande och roligt att få 
vara med och starta upp en ny verk-
samhet. Jag ser verkligen fram emot att 
skapa kartunderlag och hjälpa till med 
utsättningar som främjar samhälls-
utvecklingen i Leksands kommun, sa 
mätningsingenjör Rikard Forsberg när 
han tillträdde sin tjänst. 

Satsningen innebär att Leksands 
kommun kan erbjuda en rad efterfrågade 
tjänster, som till exempel nybyggnads-
kartor, inmätnings- och utsättnings-
tjänster.

Mätningsingenjör Rikard Forsberg har startat en efterfrågad verksamhet. Foto: Magnus Rolands

Sälgen blommar tidigt på våren och är viktig 
för bin, humlor och mängder av andra 
insekter. Foto: Åsa Rydell 
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2020 krävs avtal för 
skötsel av enskilda vägar

Vägfrågan har varit en av de större frå-
gorna för kommunens trafikenhet sedan 
kommunfullmäktige tog sitt startbeslut i 
september 2016. Startbeslutet innebar 
att kommunen fortsätter att sköta driften, 
till exempel snöröjning, grushyvling och 
vägslåtter. Däremot ska investeringarna 
som vägförstärkningar och asfaltering 
betalas av vägarnas ägare, det vill säga 
fastighetsägarna. Den här förändring-
en kräver en rad delbeslut under en 
process som väntas ta flera år. Målet 
med besluten är att ”klargöra och främja 
ägaransvaret för de enskilda vägarna”. 
 
De flesta berörs av besluten 
Ett av delbesluten under 2017 gällde av-
tal för att få fortsatt kommunal skötsel 
av vägarna i framtiden. Beslutet berör 
alla som äger en fastighet vid en enskild 
väg, eftersom en fastighetsägare som är 
beroende av vägen automatiskt är del- 
ägare i den enskilda vägen. 

I inledningsskedet var det många 
fastighetsägare som inte visste vem som 
äger eller har det yttersta ansvaret för 
vägen. Därför har ett viktigt budskap 
till fastighetsägarna varit att ta reda 
på vad som gäller. I många fall måste 

fastighetsägarna först organisera sig för 
att kunna teckna avtal med kommunen 
om fortsatt skötsel av vägen. Någon 
form av väghållningsorganisation krävs 
också för att få kommunala eller statliga 
bidrag till förbättringsarbeten. 

 
Bidrag till 
lantmäteriförrättningar 
Ett annat delbeslut gällde bidrag till 
lantmäteriförrättningar. Kommunen kan 
stå för upp till 50 procent av kostnaden. 
Än är inget beslut fattat om bidragets 
storlek, men förslaget är att kommunen 
ska stå för halva kostnaden upp till ett 
tak på 1 300 kronor per bidragsberätti-
gad fastighet. Bidraget betalas inte ut till 
enskilda fastigheter utan kommer som 
en klumpsumma till den gemensamma 
väghållningsorganisationen. 

 
Vårt tips: prata med grannen 
I november skickade kommunen ut 
en informationsfolder om vägfrågan 
till alla hushåll i kommunen. Foldern 
hade rubriken ”Våra vägar i Leksands 
kommun” och utgjorde mittuppslaget i 
annonsbladet Magasin Leksand. 

– Vårt tips är att lägga några minuter 

Leksands kommun sköter de enskilda vägarna fram till 
den 31 december 2019. För att få fortsatt skötsel från 
den 1 januari 2020 krävs att byn eller vägföreningen 
skriver ett avtal med kommunen. Det är ett av flera 
beslut som har fattats av kommunstyrelsen i den så 
kallade vägfrågan under 2017. 

»I inledningsskedet var det 

många fastighetsägare 

som inte visste vem som 

äger eller har det yttersta 

ansvaret för vägen. 

Därför har ett viktigt bud-

skap till fastighetsägarna 

varit att ta reda på vad 

som gäller.«
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på att läsa foldern och ganska snart ta 
upp frågan med grannarna i byn, sa 
trafikingenjör Lars Lindblom i samband 
med utskicket. 

Under året har projektgruppen, där 
bland annat Lars Lindblom ingår, också 
haft många möten med by- och vägfören-
ingar runt om i kommunen. En del för-
eningar är redan i full gång med arbetet 
och ser fram emot den nya ordningen, 
medan andra behöver 
organisera sig och ta 
tag i frågan. 

Vem äger vägen där jag bor? Det har varit en vanlig fråga under 2017. Foto: Karin Danielsson

I november skickades information i en fyrsidig folder till alla hushåll 
i Leksands kommun.
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Trafik och infrastruktur

Tillfälliga rondeller höjde 
trafiksäkerheten rejält
I slutet av augusti 2016 byggdes två till- 
fälliga rondeller på riksväg 70 vid Lek-
sands södra och norra infart. Rondeller-
na skulle få trafiken att flyta smidigare i 
samband med att Leksandsbron stäng-
des av för reparation. Trafiken flöt inte 
bara smidigare, trafiksäkerheten höjdes 
också rejält.

– Tidigare har vi haft fem-tio larm per 
år på grund av trafikolyckor i korsning-
arna. Sedan rondellerna tillkom har vi 
mig veterligen inte haft ett enda larm, 
sa räddningschef Krister Ejeros under 
våren 2017.

De tillfälliga rondellerna stod kvar till 
sommaren. Under tiden uppvaktades 
Trafikverket av Leksands kommun som 
ville att rondellerna skulle bli permanen-
ta. Frågan uppmärksammades av media 
och en stark opinion för rondeller märk-
tes, inte minst bland Leksandsborna.

Mätningar som kommunens trafik- 
ingenjör Lars Lindblom gjorde på riks-
väg 70 mellan södra och norra infarten 
visade att rondellerna sänkte medel-
hastigheten med 18 km/h och andelen 
fortkörare minskade från nio till närmare 
noll procent utan att hastigheten på 
sträckan hade skyltats om.

– Mätningarna visar en dramatisk 
förändring av trafiksituationen, sa han.

Under sommaren togs rondellerna 
bort av Trafikverket, men kommunen 
hoppas fortfarande att Trafikverket ska 
ställa sig positivt till en lösning med 
permanenta rondeller i framtiden.

 
Nya trafikregler skapade oreda
I samband med centrumutvecklingen 
fick flera vägar i centrala Leksand nytt 

utseende, nya lösningar och nya vägs-
kyltar under 2017. I några korsningar var 
det tydligt att bilisterna var ovana med 
de nya förutsättningarna. Därför infor- 
merade kommunen vid flera tillfällen 
om vad som gäller. De största föränd-
ringarna var stopplikten utanför Siljans 
konditori, väjningsplikten vid Leksands 
sparbank och åt båda hållen på den södra 
delen av Leksandsvägen, cirkulations-
platsen på Norsgatan och inte minst 
gåfartsområdet mellan Ica och Coop.

 
Gc-nätet byggdes ut vid 
Leksand strand
Kommunens gång- och cykelvägnät 
kompletterades under hösten med en 
sträcka på 400 meter mot Hjortnäs-
heden. Delen som tidigare gick genom 
stugbyn Leksand strand fick en egen 
sträckning parallellt med Siljansvägen. 
Redan 2010 tecknades ett avtal som 
innebar att vägen skulle byggas av 
Leksand Strand i samråd med Leksands 
kommun. Den nya sträckan gör att 
vägen blir säkrare och att snöröjningen 
kan skötas på ett bättre sätt.

 
Startskott för Moskogslänk 
och cykelväg
2017 inleddes planeringen av Moskogs-
vägen (tidigare kallad Moskogslänken) 
och en gång- och cykelväg mellan Mo- 
skogen och Häradsbygden. Båda väg- 
projekten är samhällsekonomiskt lön- 
samma och bedöms av kommunstyrelsen 
som viktiga för kommunens utveckling. 
Moskogsvägen beräknas kosta omkring 
20 miljoner kronor, medan gång- och 
cykelvägen beräknas kosta 10 miljoner 
kronor. Pengarna finns reserverade i in-
vesteringsbudgeten för åren 2017–2020.

Leksands kommun hoppas på permanenta 
rondeller vid södra och norra infarten. 
Foto: Magnus Rolands
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Flera tillfälliga avstängningar 
av Leksandsbron
Leksandsbron var avstängd i samband 
med en omfattande renovering hösten 
2016. Bron stängdes också tillfälligt av 
några gånger 2017. I januari sågs belys- 
ningen över medan en av fogarna försågs 
med ny gummitätning. En dag i februari 
fortsatte arbetet med fogen. I samband 
med den avstängningen gjordes också 
en del elarbeten och en okulärbesiktning 
av brorenoveringen. I slutet av september 
var det dags igen. Då stängdes bron av 
under fem dagar, eftersom skarvarna 
behövde jämnas ut för att ”dunka” 
mindre. Samtliga åtgärder rymdes inom 
budgeten för renoveringen.

 
Invigning efter lång avstängning
Lördagen den 17 juni invigdes centrum- 
utvecklingens fjärde etapp - nya maj-
stångsplatsen och södra Leksandsvägen. 
Renoveringen startade hösten 2016 och 
innebar att delar av Leksandsvägen var 
avstängd under långa perioder. Under 
vägarbetets vinteruppehåll, mellan jul 
och påsk, kunde sträckan hållas öppen 
så länge vägen var frusen. När arbetet 
återupptogs i slutet av mars stängdes 
vägen av igen.

I samband med invigningen arrang-
erades flera olika barnaktiviteter. 
Kommunalråd Ulrika Liljeberg invig-
ningstalade, mässingssextetten Hvilan 

spelade, Tobbe Trollkarl och sångerskan 
Jolina Näs uppträdde. Dessutom restes 
majstången på sin nya plats.

Etapp fem i centrumutvecklingen - 
renoveringen av Torget – inleds hösten 
2018. Redan 2017 presenterades de 
första skisserna på hur Torget ska ut- 
formas. Skisserna bygger på idéer från 
Leksandsborna som har lämnat in 
mängder med förslag.

 
Medborgarlöfte ökade 
polisnärvaron
Hösten 2016 skrev Leksands kommun 
och Polisen för första gången på ett 

gemensamt medborgarlöfte till kom-
muninvånarna. I löftet utlovades bland 
annat bättre belysning längs gång- och 
cykelvägarna och ökad polisnärvaro. 
Avtalet gällde till den 30 april 2017, 
men förlängdes till den 27 oktober.

Parterna är överens om att avtalet har 
varit positivt på flera sätt. Det har ökat 
polisens närvaro i framför allt centrala 
Leksand och på Hjultorget i Insjön. Det 
har också hjälpt polisen att göra insatser 
där behoven är som störst.

Våren 2018 ska ett nytt medborgar- 
löfte formuleras efter dialog med invå-
narna i kommunen.

Centrumutvecklingens fjärde etapp invigdes i juni efter en omfattande ombyggnation av bland annat södra Leksandsvägen. 
Foto: Magnus Rolands

Polisnärvaron har ökat tack vare medborgarlöftet. Det menar kommunpolis Anders 
Modén och trafikingenjör Lars Lindblom (bilden). Foto: Magnus Rolands
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Syftet med jubileet var att stärka och ut-
veckla kontakterna mellan vänorterna.

– Vi har uppfyllt syftet med råge. 
Många Leksandsbor har träffat lika 
många Tobetsubor. Vi har dessutom fått 
erbjudanden om affärsmöjligheter och 
internationell mediebevakning samt 
trettio nya körsbärsträd, summerar 
Lena Ryen-Laxton, internationell koor-
dinator.
 
Jubileumsfirande i Tobetsu
Höjdpunkten var resan till Tobetsu i 
slutet av oktober. 60 personer från Lek-
sands kommun, företag, organisationer, 
skolor och föreningar i åldrarna 11–79 
år besökte vänorten under tre dagar. 
Dagarna fylldes av ceremonier, kultur- 
och sportutbyten, studiebesök och en 
majstångsresning i samband med invig-
ningen av ett nytt affärscentrum med 
skandinavisk profil.

Delegationens ungdomar underhöll med 
musik på de olika ceremonierna, pre-
senterade sina skolor och berättade om 
ungas syn på att arbeta inom vård- och 
omsorg. De deltog också i paneldiskus- 
sioner, spelade parkgolf och var allmänt 
mycket goda representanter för Leksand.
 
Erbjudande att sälja varor
30-årsjubiléet kostade kommunen cirka 
425 000 kronor. Pengarna gick till resor 

för 30 personer, gåvor till Tobetsu och 
lokala arrangemang i Leksand under 
jubileumsåret.

– Det ska bli spännande att se vilka 
effekter satsningen och de nya kontak-
terna ger framöver, säger Lena Ryen- 
Laxton.

Under resan till Tobetsu fick Lek-
sands företagarförening FFLIST ett 
erbjudande till Leksands lokala företag 
om att sälja produkter i Tobetsus nya 
affärscentrum. En förfrågan har också 
kommit från svenska ambassaden om 
Leksand kan tänka sig att ta mot ett 
filmteam från Japans största tv-kanal 
nästa år.

 
Aktiviteter i Leksand
På hemmaplan har jubileumsåret 
uppmärksammats med en japansk 
filmfestival, körsbärsfester i Japanska 
parken och i Siljansnäs samt plantering 
av 30 nya körsbärsträd som kommunen 
fick i gåva från Tobetsu. Träden finns 
planterade intill kyrkan i Siljansnäs, 
på Vattberget i Insjön och i Japanska 
parken i Noret.
 
Utbytet får internationell 
uppmärksamhet
Japans ambassadör i Sverige, Jun 
Yamazaki, har uttryckt att utbytet 
mellan Leksand och Tobetsu är unikt. 

Ett jubileumsår som förstärkte 
kontakterna med Tobetsu

Kommunalråd Ulrika Liljeberg och Masaki 
Miyaji vid majstångsresningen vid det nya 
köpcentret i Tobetsu. 
Foto: Lena Ryen-Laxton

2017 firade Leksand och japanska Tobetsu 30 år som 
vänorter med en mängd olika aktiviteter. Höjdpunkten 
var när en delegation från Leksand besökte Tobetsu i 
slutet av oktober.
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Japan är så unikt och att det hela tiden 
utvecklas, säger Lena Ryen-Laxton.

– Andra viktiga faktorer är att det 
finns ett starkt näringslivsutbyte, att 
utbytet stöds av kommunledningar, 
ambassader och organisationer som 
Siljan-Japanstiftelsen och alla engage-
rade människor som kan och vill hjälpa 
till att bygga broar mellan våra länder, 
avslutar Lena Ryen-Laxton.

Som ett bevis på detta fick Leksands 
kommun 2017 en utmärkelse från 
japanska utrikesdepartementet för sitt 
främjande av relationer med Japan.

– Att kommunerna i Leksand och 
Tobetsu möjliggör ett brett utbyte där 
människor i olika åldrar och med olika 
intressen och kunskaper får träffas och 
dela erfarenheter är en av de faktorer 
som gör att Leksands vänortsutbyte med 

Delegationen från Leksand efter en dansuppvisning på universitetet i Tobetsu. Foto: Mats Nobelius

Exempel på aktuella kopplingar 
mellan Leksand och Japan
• Flera företag i Leksand exporterar 

sina produkter till Japan
• Japanska researrangörer och mindre 

lokala företag arrangerar resor till 
Leksand och Dalarna

• Leksand och Dalarna är inbjudna till 
resemässa på svenska ambassaden i 
Tokyo

• Varje år tar Leksands kommun emot 
flera studiebesök från universitet, 
organisationer och företag

• Leksands gymnasium erbjuder kurser 
i japanska

• Leksands folkhögskola och Säter- 
gläntan tar regelbundet emot 
studenter från Japan

• Japanska filmfestivalen äger rum på 
Bio Visir varje vår

• I Siljansnäs finns en ateljé för den 
japanska vävtekniken saori

• Norra Europas enda parkgolfbana 
finns på Vattberget i Insjön

• Körsbärsfester arrangeras årligen i 
Siljansnäs och i Japanska parken

Tobetsus gåva till Leksand är 30 körsbärs-
träd som planterats vid Japanska parken, 
på Vattberget i Insjön och i parken vid 
Siljansnäs kyrka (bilden). 
Foto: Lena Ryen-Laxton
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Leksand klättrar i Svenskt 
Näringslivs ranking
2017 klättrade Leksands kommun hela 
34 placeringar när Svenskt Näringsliv 
rankade näringslivsklimatet. Kommu-
nen hamnade på 71:a plats av landets 
290 kommuner.

– Placeringen och klättringen speglar 
den positiva utveckling vi har i kommu-
nen. Det är ytterligare en indikation på 
att vi arbetar med rätt saker för att skapa 
tillväxt, säger näringslivschef Per Strid.

Det är 115 företag i Leksands kommun 
som har svarat på Svenskt Näringslivs 
enkät och i svaren har företagarna fram-
hävt vikten av att det byggs bostäder. 
Det är också något som kommunen, 
genom sitt kommunala bostadsbolag 
Leksandsbostäder AB, lever upp till. 
Samtidigt satsar flera privata investerare 
på produktion av bostäder i Leksand.

– Vi arbetar ständigt med att skapa 
goda förutsättningar för att driva ett 
framgångsrikt företagande i Leksands 
kommun. Att företagen ska kunna 
rekrytera arbetskraft kräver att vi är 
en attraktiv kommun för att leva, bo, 
arbeta, besöka och investera i. Målet är 
att kommunen ska ha 18 000 invånare 
2025, säger Per Strid.

 
Ny utredning om 
kommunens köpkraft
Under våren 2017 utförde utrednings- 
företaget HUI Research AB en kartlägg-
ning av handeln på uppdrag av närings-
livsavdelningen. Målet med kartlägg-
ning var att ta reda på hur köpkraften 
i kommunen ser ut 2017 och hur den 
väntas se ut 2025.

Utgångspunkter var dels Statistiska 
centralbyråns befolkningsprognoser och 

dels det kommunala tillväxtmålet på 
18 000 invånare år 2025 för att klara 
arbetskraftsförsörjningen. Rapporten 
ger en bild av möjliga etableringsutrym-
men och en rad olika rekommendationer 
om hur handeln i kommunen ska kunna 
möta konkurrensen från e-handeln och 
andra handelsplatser.

 
Kommundirektören först ut 
i ny poddradio
Vad gör vi på jobbet egentligen? Den 
frågan började Leksands kommun att 
svara på med hjälp av poddradio via 
internet i slutet av 2017. Avsnitten sam-
lades under namnet ”Kommunpodden 
– vad gör vi på jobbet egentligen?” Först 
ut att intervjuas av reportern Mats Ingels 
var kommundirektör Göran Wigert. I 
avsnittet berättar han om hur det är att 
arbeta i en politiskt styrd organisation, 
om hur det är att träffa Leksandsborna 
på Noret och varför man måste ha stora 
elefantöron som kommundirektör. 
Avsnittet sändes dagen före julafton, 
lördagen den 23 december. Därefter 
publicerades ett nytt avsnitt varje lördag 
under tio veckor. 

Näringsliv och arbete

Hur kan köpkraften i Leksands kommun 
förstärkas? Det är en av frågorna som 
besvaras i handelsutredningen från 2017. 
Foto: Karin Danielsson

Kommundirektör Göran Wigert var först ut 
i ”Kommunpodden – vad gör vi på jobbet 
egentligen?” 
Foto: Magnus Rolands
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Leksand är och har varit ett samhälle 
där entreprenörskap, företagande och 
framgång bemöts positivt. I kommunen 
finns också många goda exempel på vad 
entreprenörskap och företagande kan 
leda till. Familjeföretag som Leksands 
Knäckebröd, Ejendals, Bergkvist Insjön 
AB och Clas Ohlson är exempel på fram-
gångsrika företag. De och många andra 
står som förebilder och visar att det går 
att lyckas som företagare i Leksands 
kommun.

Titeln Årets nyföretagarkommun 2017 
och en prissumma på 100 000 kronor 
gick till Askersund. 

Leksands kommun välkomnar 
sina anställda
Två gånger per år välkomnar Leksands 
kommun sina nyanställda med en 
introduktionsträff. I november var det 
dags att välkomna det senaste halvårets 
närmare 40 nyanställda. Syftet med in-
troduktionsträffen är att de nyanställda 
ska få lära känna Leksands kommun.

De får utbildning i vilka rättigheter, 
förmåner och skyldigheter de har. De 
får också träffa kommunens högsta 
politiker och tjänstemän som bland 
annat berättar om kommunens vision. 
Efteråt serveras lunch följt av en frivillig 
rundtur med buss till de olika delarna 
av kommunen.

En vecka med näringslivet 
i fokus
Den 6–10 mars arrangerades Närings-
livsveckan för andra året i rad. Alla fö-
retagare i kommunen erbjöds en vecka 
fylld av föreläsningar, företagarträffar 
och inspiration. Utöver en minimässa 
med företagsfrämjande aktörer, en 
paneldebatt om tillväxtpotentialen i 
kommunen och korandet av årets unga 
företagare, besökte kommunstyrelsens 
politiker ett antal företag för att få en 
bättre förståelse för företagens förut-
sättningar och utmaningar.

 

Framtidens medarbetare 
på praktik
Under tre veckor i februari fick omkring 
150 elever från årskurs åtta göra en 
två dagar lång praktik hos Leksands 
kommun. Eleverna fördelades över ett 
stort antal verksamheter och fick till-
sammans prova ett 30-tal olika yrken. 
Praktiken är en chans för Leksands 
kommun att göra reklam för de många 
yrken som finns inom kommunen, inte 
minst de yrken där det råder stor brist 
på personal. Kommunen har erbjudit 
åttondeklassarna praktik i många år och 
eleverna är ofta betydligt nöjdare med 
sin praktik än vad de hade väntat sig. 

 
Leksand nominerad till 
Årets nyföretagarkommun
Leksand var en av åtta kommuner som 
tävlade om titeln Årets nyföretagar- 
kommun 2017. Kommunen nominera-
des av Visma och Nyföretagarcentrum 
som också står bakom priset. Nomine-
ringarna grundade sig på hur många 
nya företag som hade startats per tusen 
invånare.

– Med bra tillväxt, befolkningsökning, 
bostadsproduktion och en allmänt positiv 
utveckling är det inte helt överraskande 
att Leksands kommun fanns med bland 
de nominerade, säger näringslivschef 
Per Strid.

Åttondeklassarna Kajsa Lendahl och Halme Ashraf fick göra praktik på administrativ service och i kundtjänsten. Bilden togs av Olivia 
Jones som gjorde praktik på kommunikationsavdelningen.

Kommunens nya alkohol- och drogterapeut, 
Åse Andersson, och kommunens nya 
planarkitekt, Linus Wickman, var två av 
närmare 40 nyanställda som deltog på 
höstens introduktionsträff. 
Foto: Carina Hedvall-Bergman
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Verksamhetsområden
Vid 2017 års utgång äger och förvaltar bo- 
laget 956 lägenheter med totalt 57 658 m2 
bostadsyta, 42 lokaler med totalt 8 773 m2 
lokalyta samt fyra äldreboenden med 
totalt 20 080 m2 bostads- och lokalyta. 
Bolaget har även ansvar för administra-
tion och teknisk förvaltning av Leksands 
kommuns fastigheter. Förvaltningsupp- 
draget uppgår totalt till 62 376 m2 (BTA).

Förvaltningsuppdraget med skötsel 
av kommunens gator, vägar och parker 
ingår också i bolagets verksamhet. Upp- 
draget innefattar totalt cirka 39 mil gator 
och vägar varav cirka 33 mil är enskilda 
vägar samt därutöver cirka 3 mil gång- 
och cykelvägar.

 
Ekonomisk sammanfattning
Bolagets resultat efter finansiella poster 
är positivt och uppgår till 13,1 mkr. Det 
fortsatt låga ränteläget liksom lägre upp- 
värmningskostnader bidrar positivt till 
resultatet. Därutöver kan nämnas att re-
dovisningsreglerna (K3) ger en förskjut-
ning av kostnader över till investeringar.

 
Måluppfyllelse
• 99,6% av lägenheterna har varit ut-

hyrda under året (företagets mål: 99 
procent).

• 15 nya lägenheter i centrala Leksand 
har färdigställts, dessutom har fyra 

nya lägenheter tillskapats genom om-
byggnad av fastighet inom befintligt 
bestånd. Nybyggnad av 64 lägenheter 
har påbörjats. Planeringen för ytter- 
ligare framtida nyproduktion har 
fortsatt under året. Bolagets roll i 
kommunens bostadsförsörjnings- 
planer är viktig.
 

Vad har hänt under året?
Under 2017 höjdes bolagets bostadshy-
ror med 0,50 procent. Höjningen i snitt 
för hela landet var 0,71 procent. Vid årets 
slut var fem lägenheter (0,5 procent 
av hela beståndet) outhyrda, vilket är 
en låg nivå. Ränteläget har även under 
2017 varit fortsatt lågt. Det har möjlig- 
gjort att renoveringar och underhåll 
inom det egna fastighetsbeståndet har 
kunnat ligga kvar på en hög nivå.

Vi planerar kontinuerligt för framtida 
nyproduktion. Under året färdigställdes 
15 lägenheter i kvarteret Länsmannen, 
Leksand. Inflyttning ägde rum den 1 
juni 2017. Alla lägenheter är uthyrda.

I kvarteret Fyrkanten i Leksand har 
en lokal byggts om till fyra lägenheter. 
Lägenheterna utgör en del av Leksands 
kommuns omsorgsverksamhet.

Projektering för nyproduktion har 
fortsatt under året och upphandling av 
45 lägenheter i centrala Leksand har ge-
nomförts. Byggnationen startade under 

Leksandsbostäder AB

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

 Styrelseordförande: Christer Swedhs (C)

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

Nybyggnationen har tagit fart under 2017. Under året 
färdigställde Leksandsbostäder 19 lägenheter och 
påbörjade bygget av ytterligare 65. Renoveringar och 
underhåll av befintligt bestånd har fortsatt på en hög 
nivå och flera energisparande investeringar har gjorts.
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hösten 2017 och planerad inflyttning är 
beräknad till våren 2019. I Insjön har 
byggnationen av 20 nya lägenheter star-
tats på gärdet söder om Sang. Där har vi 
kunnat nyttja SKL:s centrala upphand-
ling av flerfamiljshus. Vi har tecknat 
avtal med Bo Klok Housing, som levere-
rar de nya bostäderna. Färdigställande 
beräknas till den 1 september 2018.

Detaljplanearbetet för bolagets 
fastighet kvarteret Storgärdet i Leksand 
fortsatte under året och planen antogs 
av kommunstyrelsen i juni 2017. Planen 
överklagades dock och har inte vunnit 
laga kraft under 2017.

Underhållskostnaderna på det egna 
fastighetsbeståndet uppgår totalt till 
13 mkr för år 2017. I det pågående 
energitjänsteprojektet har det genom-
förts åtgärder för 2,4 mkr. Sedvanligt 
lägenhetsunderhåll har utförts för 3,2 mkr.

Under 2017 har vi genomfört inves-
teringar för 31,3 mkr. Slutförandet av 
nybyggnationen i kvarteret Länsman-
nen utgör 4,6 mkr. Andra betydande 
investeringsutgifter är ombyggnad av 
före detta musikskolan till familjecen-
tral, tillskapande av fyra nya lägenheter 
i LSS-verksamheten, samt om- och 
tillbyggnad för ambulansverksamheten 
på räddningsstationen. Takbyten har 
genomförts i kvarteret Grewesmühl och 
kvarteret Storgärdet. En stor andel är 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMUNSTYRELSE OCH BOLAG

åtgärder i det pågående energitjänste-
projektet där det har genomförts åtgär-
der för 5,4 mkr. Redovisningsreglerna 
(K3) medför att ett flertal åtgärder som 
tidigare klassificerats som underhåll nu 
istället bokförs som investeringar.

Förvaltningsuppdragen gav för året 
ett underskott med 0,9 mkr, där fastig-
hetsförvaltningen redovisade -0,2 mkr 
och gata/parkförvaltningen -0,7 mkr. 
Under året har det lagts 8,4 mkr på 
underhåll, reparationer och skador på 
de kommunala fastigheterna.

 
Framtiden
Planering för att kunna bygga nya bo- 
städer står ständigt på vår agenda. I 
kommunens bostadsförsörjningsplan är 
Leksandsbostäders mål att producera 
20-30 nya lägenheter per år fram till 2025.

Under 2017 har vi påbörjat bygg-
nation av 45 lägenheter i kvarteret 
Snedkanten och 20 lägenheter på gärdet 
söder om Sang i Insjön. Lägenheterna i 
kvarteret Snedkanten färdigställs 2019 
och lägenheterna i Insjön är inflytt-
ningsklara hösten 2018. Vi ser fram 
emot att det ska bli lyckade projekt. I 
de framtida planerna ingår en fortsatt 
satsning på bostäder i kvarteret Storgär-
det. Möjlighet finns också till en fortsatt 
utbyggnad av området söder om Sang i 
Insjön.

EKONOMISKT UTFALL, mkr
  2017 2016 2015

Resultat efter 
finansiella poster 13,1 7,5 11,1
Bokslutsdispositioner 3,3 3,1 -0,2
Skatt  -5,1 -1,9 -1,3

Resultat 11,3 8,7 9,6

Planering för nya särskilda boenden 
pågår i ett samarbete med Leksands 
kommun. I ett första steg byggs ett nytt 
boende vid nuvarande Tibble särskilda 
boende. Projektet beräknas vara klart 
2021. I nästa steg berörs Edshults 
särskilda boende. Som en del i förbe-
redelserna kommer en planändring att 
göras för området. Sedan tidigare pågår 
tomställning av bolagets marklägenheter 
invid det särskilda boendet.

Energitjänsteprojektet slutförs 2018. 
Projektet har gått in i en uppföljningsfas 
där vi ser fram emot att se resultat av 
de genomförda energieffektiviseringsåt-
gärderna inom både vårt eget såväl som 
kommunens fastighetsbestånd.

För mer detaljerad information hänvi-
sas till bolagets årsredovisning. 

I december inleddes bygget av 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten i Leksand. Det första spadtaget togs av Kristian Haglund, projekte-
ringsledare för Byggpartner AB, kommunalråd Ulrika Liljeberg (C), Leksandsbostäders vd Elisabeth Nises-Look och bolagets ordförande 
Christer Swedhs (C). Foto: Göran Wigert
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Verksamhetsområden
Leksand Vatten AB är ett helägt dotter-
bolag till Leksands kommun. Bolaget är 
huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen (VA-anläggningen). 
Bolaget har också ansvaret för driften av 
avfallshanteringen i kommunen.

Leksand Vatten AB har som uppgift att 
äga, förvalta och utveckla de allmänna 
VA-anläggningarna samt i samverkan 
med kommunen utveckla avfallshante-
ringen. Verksamheterna drivs och ad-
ministreras av kompetensbolaget Dala 
Vatten och Avfall AB, gemensamt ägt av 
Gagnefs, Leksands, Rättviks och Vansbro 
kommuner. Personalen arbetar samord-
nat över bolagets hela ansvarsområde 
efter en gemensam planering för att till- 
godose behoven inom hela ansvarsom-
rådet. Skötseln av kommunens åter-
vinningscentral (ÅVC) sker i egen regi 
medan insamling och behandling av 
avfall sker via entreprenörer och externa 
behandlingsanläggningar.

Ekonomisk sammanfattning
Leksand Vatten AB har en stabil ekono-
mi. Likviditeten i bolaget är god och till-
räcklig för mindre årliga investeringar. 
Det negativa resultatet efter finansiella 
poster beror på planerade avskrivningar 

och följer budget. Årets resultat efter 
finansiella poster är -1,9 miljoner kronor 
(mkr) mot budget 3,9 mkr.

VA-verksamhetens resultat efter finan-
siella poster är -2,4 mkr mot budget -3,2 
mkr. Avvikelserna beror till största del 
på större intäkter, större produktions-
kostnader, lägre fakturerade kostnader 
från Dala Vatten och Avfall AB samt ett 
gynnsamt ränteläge.

Avfallsverksamhetens resultat efter 
finansiella poster är 0,5 mkr mot budget 
-0,8 mkr. Avvikelserna beror till största 
del på större intäkter, lägre fakturerade 
kostnader från Dala Vatten och Avfall 
AB samt ett gynnsamt ränteläge.

 
Vad har hänt under året?
Under 2017 har VA-verksamheten inves-
terat cirka 54 mkr. De projekt som har 
tagit de största resurserna i anspråk är 
överföringsledningen mellan Leksand 
och Insjön, ombyggnaden av Leksands 
avloppsreningsverk, renovering av 
Mjälgens vattenverk samt förnyelse av 
ledningsnät och pumpstationer.

Vägvalsutredningen gällande Tällbergs 
vatten- och avloppsreningsverk har slut-
förts och ett inriktningsbeslut att lägga 
ner verken har fattats under 2017.

Under 2017 har avfallsverksamheten 

Leksand Vatten AB
Styrelseordförande: Pär Andersson (KD)

För att möta tillväxten i Leksands kommun har Leksand  
Vatten AB investerat cirka 61 miljoner kronor i ny 
infrastruktur under 2017. Överföringsledningen från 
Insjön till Leksand, ombyggnaden av Leksands 
reningsverk och ombyggnaden av återvinningscentralen, 
ÅVC, i Limhagen är några av de största satsningarna.
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Leksands avloppsreningsverk byggdes om 
under 2017. Foto: Dala Vatten och Avfall AB
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investerat cirka 7 mkr. Det projekt som 
har tagit de största resurserna i anspråk 
är om- och utbyggnaden vid återvin-
ningscentralen i Limhagen.

Under året slöts ett samverkansavtal 
mellan kommunerna i Dala Avfall avse-
ende en gemensam anläggning för för-
behandling av matavfall. Anläggningen 
är lokaliserad i Borlänge och startades 
under hösten 2017. Efter förbehand-
lingen i anläggningen rötas matavfallet 

vilket ger såväl näring till åkermark som 
biogas till fordonstrafik. Detta ligger i 
linje med de nationella miljömålen.

 
Framtiden
Arbetet med vattenskyddsområdet vid 
Gottnorstjärn fortgår.

Under året fortsatte arbetet med led-
ningsförnyelser och planer för ytterligare 
ledningsförnyelser fortgår.

EKONOMISKT UTFALL, mkr

  2017 2016 2015

Nettoomsättning 57,9 57,8 56,8

Resultat efter 
finansiella poster -1,9 -1,1 3,5

Bokslutsdispositioner 1,9 1,1 -3,5

Skatt  0 0 0

Resultat 0 0 0
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Överföringsledningen från Insjön till Leksand var en av de största investeringarna 2017. Foto: Dala Vatten och Avfall AB
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 Not 2017 2016 2017 2016 
  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   
Årets resultat  25 709 37 762 32 824 43 546  
Justering för ej 
likviditetspåverkande poster 9 47 771 47 009 76 208 70 745 
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  73 480 84 771 109 032 114 291
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  26 856 -51 831 15 957 -49 825 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigh. -1 601 -864 -3 459 -693
Ökning/minskning kortfristiga skulder  12 730 -9 880 -4 948 12 435
Kassaflöde från den 
löpande verksamheten  111 465 22 196 116 582 76 208
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investering i materiella anläggningstillgångar -57 301 -85 668 -149 563 -173 184
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 72 3 507 246 6 130
Investeringsbidrag  1 714 1 176 1 714 1 176 
Investering i finansiella anläggningstillgångar -280  -203 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  25  109
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -55 795 -80 960 -147 806 -165 769
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån  77 000 137 000 171 650 178 000 
Amortering av långfristiga skulder  -77 000 -96 000 -85 039 -105 810 
Upplösning skuldbokförda inv  -1 523 -1 523 -1 523 -1 523
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -1 523 39 477 85 088 70 667
ÅRETS KASSAFLÖDE  54 147 -19 287 53 864 -18 894
Likvida medel vid årets början  89 453 108 740 90 700 109 594 
Likvida medel vid periodens slut  143 600 89 453 144 564 90 700
Förändring av likvida medel  54 147 -19 287 53 864 -18 894

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Resultaträkning (tkr)

Kassaflödesanalys (tkr)

 Not 2017 2016 2017 2016 
  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 1 241 816 263 819 365 701 383 667 
Verksamhetens kostnader 2 -1 048 345 -1 026 594 -1 129 723 -1 108 882  
Avskrivningar 3 -46 635 -39 229 -71 323 -62 339 
Jämförelsestörande poster 4 6 928 -104 6 754 -332
Verksamhetens nettokostnader  -846 236 -802 108 -828 591 -787 886 
Skatteintäkter 5 718 631 685 992 718 631 685 992
Generella statsbidrag och utjämning 6 151 139 152 014 151 139 152 014 
Finansiella intäkter 7 4 784 4 849 3 118 3 361
Finansiella kostnader 8 -2 609 -2 985 -7 521 -8 954
Resultat före skatt  25 709 37 762 36 776 44 527
Aktuell skatt    -5 137 -1 909 
Uppskjuten skatt    1 185 928
ÅRETS RESULTAT  25 709 37 762 32 824 43 546
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 Not 2017 2016 2017 2016 
  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anl. 10 601 840 590 265 989 265 939 837
Maskiner och inventarier 11 48 971 51 186 189 771 152 120
Pågående nyanläggning 12   114 451 124 965

Summa materiella 
anläggningstillgångar  650 811 641 451 1 293 487 1 216 922

Finansiella anläggningstillgångar 13 67 137 66 857 29 741 29 538

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  717 948 708 308 1 323 228 1 246 460 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
Exploateringsfastigheter och förråd 14 33 376 31 775 36 009 32 550
Fordringar 15 127 278 154 134 137 252 153 209
Kassa och bank 16 143 600 89 453 144 564 90 700

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  304 254 275 362 317 825 276 459

SUMMA TILLGÅNGAR  1 022 202 983 670 1 641 053 1 522 919

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 17
Årets resultat  25 709 37 762 32 824 43 546
Resultatutjämningsreserv  60 646 60 646 60 646 60 646  
Övrigt eget kapital  404 948 367 698 497 547 454 514

SUMMA EGET KAPITAL  491 303 466 106 591 017 558 706

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner 18 36 535 36 120 36 535 36 120
Uppskjuten skatteskuld    17 448 13 893

SUMMA AVSÄTTNINGAR  36 535 36 120 53 983 50 013

SKULDER
Långfristiga skulder 19 260 671 260 481 790 255 703 454
Kortfristiga skulder 20 233 693 220 963 205 798 210 746

SUMMA SKULDER  494 364 481 444 996 053 914 200

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 022 202 983 670 1 641 053 1 522 919

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Pensionsförbindelser som inte 
har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 21 371 719 387 668 371 719 387 668
Övriga ansvarsförbindelser 22 548 183 462 201 17 089 16 703

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Balansräkning (tkr)
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8 Finansiella kostnader
 Räntor på anläggningslån -1 687 -2 623 -6 595 -8 589 
 Räntekostnad på pensionsskuld -614 -163 -614 -163 
 Räntekostnad på löneskatt -149 -40 -149 -40 
 Övriga räntor och bankkostnader -159 -159 -163 -162
 Summa finansiella kostnader -2 609 -2 985 -7 521 -8 954 

9 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
 Justering för avskrivningar 46 635 39 229 71 323 62 339 
 Justering för utrangeringar  3 072  3 072
 Justering för investeringsbidrag 
 som är intäktsbokförd  -150  -150
 Justering för bokfört värde 
 exploateringstomter 959  959 
 Justering för realisationsförlust    -354 
 Justering för gjorda avsättningar 415 4 635 3 970 5 593 
 Justering för övriga ej likviditets- 
 påverkande poster -238 223 -44 245
 Summa 47 771 47 009 76 208 70 745

10  Mark byggnader och tekniska anläggningar 
 Ack, anskaffningsvärde IB 997 277 933 900 1 586 979 1 516 248 
 Överföring till annat slag 
 av tillgång -787  -787 
 Överföring från annat slag 
 av tillgång 6  6 
 Utrangering i samband med 
 komponentavskrivning -8 583  -8 583  
 Nedskrivning mot eget kapital i 
 samband med komponentavskrivning -512  -512  
 Utrangering p.g.a. brand  -3 072  -3 072 
 Nedskrivning -2 098 -1 261 -2 098 -1 261 
  Årets reavinst 72  72 
 Årets anskaffningar  41 744 74 346 93 092 84 651
 Årets försäljningar -72 -6 636 -684 -9 586

 Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 027 047 997 277 1 667 485 1 586 980

 Ackumulerade avskrivningar -407 012 -383 959 -647 144 -612 718 
 Överföring till annat slag av tillgång 7  7  
 Utrangering i samband med 
 komponentavskrivning 8 583  8 583 
 Årets försäljningar  2 950 418 3 899 
 Årets avskrivningar -26 785 -26 003 -40 084 -38 324
 Ackumulerade avskrivningar UB -425 207 -407 012 -678 220 -647 143
 Utgående bokfört värde 601 840 590 265 989 265 939 837
 Avskrivningstider 5–75 år 5–75 år 5–75 år 5–75 år
 Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar    

11 Maskiner och inventarier
 Ack, anskaffningsvärde IB 239 530 228 729 445 382 431 011 
 Överföring från annat slag 
 av tillgång 77  77  
 Överföring till annat slag av tillgång -6  -6  
 Nedskrivning -6 214  -6 214 
 Bidrag skulptur  -50  -50 
 Bidrag skulptur intäktsbokförd  150  150 
 Årets anskaffningar 15 475 11 350 66 904 15 789 
 Årets försäljningar  -649 -861 -1 519 
 Ackumulerat anskaffningsvärde UB 248 862 239 530 505 282 445 381 
 Överföring från annat slag av tillgång -7  -7  
 Ackumulerade avskrivningar -188 344 -177 007 -293 262 -271 404 
 Nedskrivning 54  54  
 Årets försäljningar  635 687 904 
 Årets avskrivningar -11 594 -11 972 -22 983 -22 761

 Ackumulerat anskaffningsvärde UB -199 891 -188 344 -315 511 -293 261 

 Utgående bokfört värde 48 971 51 186 189 771 152 120 
 Avskrivningstider 3–20 år 3–20 år 3–20 år 3–20 år

 Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar.

12 Pågående ny- och ombyggnad
 Ingående erlagda kostnader   124 965 52 193
 Årets nedlagda kostnader   59 829 73 954
 Omfördelning   -70 343 -1 182

 Utgående nedlagda kostnader   114 451 124 965

13 Finansiella anläggningar
 Aktier, Leksandsbostäder AB 20 500 20 500 
 Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 
 Andra aktier och andelar 25 324 25 044 25 364 25 084
 Långfristig fordran 3 313 3 313 4 377 4 454

 Summa finansiella kostnader 67 137 66 857 29 741 29 538

Noter (tkr)
Not  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
1 Verksamhetens intäkter
 Försäljningsintäkter 14 512 14 842 28 290 28 246
 Taxor och avgifter 34 497 35 049 82 194 80 278 
 Hyror och arrenden 9 878 10 323 70 438 69 257 
 Bidrag 147 175 169 920 147 175 169 920 
 Försäljning av verksamhet och     
 konsulttjänster 35 161 33 310 35 161 31 543 
 Övriga intäkter 593 375 2 443 4 423
 Summa intäkter 241 816 263 819 365 701 383 667

2 Verksamhetens kostnader
 Löner och sociala avgifter 627 315 596 660 657 832 629 917
 Lämnade bidrag 28 249 29 525 28 249 29 525 
 Entreprenader och köp      
 av verksamhet 164 408 182 272 144 859 164 206 
 Fastighetskostnader 29 649 26 249 38 157 38 197 
 Inköp av anläggningstillgångar 1 036 1 341 1 036 1 341 
 Konsulttjänster 11 855 8 814 24 630 20 801 
 Lokal- och markhyror 49 477 47 911 25 192 24 043 
 Pensionskostnader 39 963 43 459 42 236 45 310
 Personalsociala kostnader 5 427 5 625 6 082 6 327
 Förbrukningsinventarier och     
 förbrukningsmaterial 28 382 28 712 30 185 30 646
 Hyra/leasing av      
 anläggningstillgångar 6 742 6 359 7 933 7 503
 Bränsle energi och vatten 5 420 5 897 29 862 30 002
 Diverse främmande tjänster 10 587 8 042 10 587 8 159 
 Transporter och resor 9 970 10 112 11 420 11 436
 Övriga verksamhetskostnader 29 865 25 616 71 463 64 469

 Summa kostnader 1 048 345 1 026 594 1 129 723 1 108 882

3 Avskrivningar 
 Mark, byggnader och 
 tekniska anläggningar -26 538 -25 756 -40 083 -38 144 
 Maskiner och inventarier -11 840 -12 219 -22 983 -22 941 
 Summa avskrivningar  -38 378 -37 975 -63 066 -61 085 
 Nedskrivningar 
 Mark, byggnader och 
 tekniska anläggningar -2 097 -1 187 -2 097 -1 187
 Maskiner och inventarier -6 160 -67 -6 160 -67 
 Summa avskrivningar -8 257 -1 254 -8 257 -1 254

 Summa avskrivningar och 
 nedskrivningar -46 635 -39 229 -71 323 -62 339

4 Jämförelsestörande poster
 Återsök momsbidrag 4 557  4 557 
 Arvode återsök momsbidrag -669  -669  
 Försäkringsersättning  1 248 4 533 1 248 4 533 
 Försäljning exploateringsfastigheter 1 720 1 012 1 720 1 012
 Vinst vid avyttring av     
 anläggningstillgångar 72 187 72 187 
 Kostnader i samband med brand  -2 403  -2 403 
 Utrangering anläggningstillgång  -3 072  -3 072 
 Förlust vid avyttring av 
 anläggningstillgångar  -361 -174 -589

 Summa jämförelsestörande poster 6 928 -104 6 754 -332

5 Skatteintäkter
 Kommunalskatt 720 966 688 501 720 966 688 501 
 Prel slutavräkning 2017 -3 152  -3 151 
 Slutavräkning 2016 816  816 
 Prel slutavräkning 2016  -3 152  -3 152 
 Slutavräkning 2015  643  643

 Summa kommunalskatteintäkter 718 631 685 992 718 631 685 992

6 Generella statsbidrag och utjämning
 Kommunalekonomisk utjämning 136 026 130 791 136 026 130 791 
 Utjämningsavgift/bidrag/LSS -34 746 -31 769 -34 746 -31 769 
 Generella bidrag 13 381  13 381 
 Fastighetsavgift 36 478 34 928 36 478 34 928 
 Flyktingbidrag  18 064  18 064

 Summa generella statsbidrag
 och utjämning 151 139 152 014 151 139 152 014

 Flyktingbidraget har periodiserats jämnt fördelat fr.o.m. 
 december 2015 t.o.m. december 2016.

7 Finansiella intäkter
 Räntor på rörliga medel och 
 utlämnade lån 32 36 266 283 
 Utdelning på aktier och andelar 2 813 3 034 2 813 3 034 
 Borgensavgift 1 900 1 735 
 Inkassoavgifter 39 44 39 44
 Summa finansiella intäkter 4 784 4 849 3 118 3 361

Not  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
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14 Exploateringsfastigheter och förråd
 Exploateringsfastigheter 33 317 31 709 33 317 31 709
 Varulager 59 66 2 692 841

 Summa 33 376 31 775 36 009 32 550

15 Fordringar 
 Kundfordringar 3 313 10 335 10 574 12 978
 Fordringar hos anställda 180 188 180 188
 Fordringar hos leverantörer, övriga   162 
 Fordringar hos staten 78 860 92 413 82 764 97 746
 Mervärdeskatt 4 408 6 001 6 295 6 001
 Förutbetalda kostnader 24 160 29 266 25 486 31 450
 Upplupna intäker 16 357 15 931 11 791 4 846

 Summa 127 278 154 134 137 252 153 209

16 Kassa och bank
 Bankmedel 143 593 89 446 144 557 90 693
 Insatsmedel 7 7 7 7

 Summa 143 600 89 453 144 564 90 700

17 Eget kapital
 Ingående saldo 466 106 428 344 558 706 515 471
 Årets resultat 25 709 37 762 32 824 43 546 
 varav resultatutjämningsreserv  29 333  29 333 
 Justering realisationsförlust    -311 
 Nedskrivning anläggningstillgångar     
 p.g.a. komponentavskrivning -512  -513 

 Summa 491 303 466 106 591 017 558 706

 Därav beslutad avsättning
 för framtida pensioner. 73 100 73 100 73 100 73 100

18 Avsättningar till pensioner 
 Ingående avsättning 29 068 25 338 29 068 25 338 
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 569 79 569 79 
 Utbetalningar -1 421 -1 099 -1 421 -1 099 
 Nyintjänad pension 1 589 8 250 1589 8 250
 Övrig post -403 -3 500 -403 -3 500
 Summa 29 402 29 068 29 402 29 068 
 Löneskatt 7 133 7 052 7 133 7 052

 Summa avsatt till pensioner 36 535 36 120 36 535 36 120 
 Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 %

 Uppdelning per förmån 
 Förmånsbestämd ÅP 22 613 19 134 22 613 19 134
 Särskild avtalspension 1 219 1 249 1 219 1 249
 Pension till efterlevande 981 1 056 981 1 056
 PA-KL pensioner 4 589 7 629 4 589 7 629

 Summa pensioner 29 402 29 068 29 402 29 068
 Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning.

19 Långfristiga skulder
 Ingående låneskuld 230 000 189 000 672 973 600 783
 Nyupplåning under året 77 000 137 000 208 486 272 244
 Omläggning av lån -77 000 -96 000 -121 875 -200 054 
 Förutbetalda intäkter som
 regleras över flera år 30 671 30 481 30 671 30 481
 Återstående antal år: 15–70  

 Summa 260 671 260 481 790 255 703 454

De lånfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur   
  Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp 
 Utan bindningstid 24 000 39 000  24 600 39 600
 2017  62 000  103 286
 2018 42 000 27 000 225 165 202 664 
 2019 30 000 30 000 112 969 99 973 
 2020 31 000 31 000 118 150 84 650 
 2021 26 000 26 000 113 500 95 200
 2022 15 000 15 000 41 400 15 000 
 2023 42 000  72 000  
 2024 20 000  20 000  
 2025   31 800 32 600

 Summa 230 000 230 000 759 584 672 973

 Genomsnittlig ränta % 0,73 % 0,97 % 0,93 % 1,35 %
 Genomsnittlig räntebindningstid 2,94 år 2,07 år 2,24 år 2,01 år

Noter (tkr)

20 Kortfristiga skulder
 Leverantörsskulder 28 925 42 896 49 376 63 637 
 Preliminär skatt 9 842 9 593 9 842 9 593
 Sem-, okomp. övertid och
 ferie- och uppeh.löneskuld 33 310 33 687 35 360 35 509
 Upplupna sociala avgifter 12 005 11 735 12 689 12 341 
 Upplupna ej utbetalda löner 6 167 5 419 6 295 5 525
 Löneskatt på pensioner 5 135 4 943 5 336 5 090 
 Pensionsskuld individuell del 21 081 20 293 21 241 20 426 
 Förutbetalda intäkter 8 445 6 288 44 379 38 883
 Upplupna kostnader 10 898 9 359 12 961 8 124 
 Övriga kortfristiga skulder 97 885 76 750 8 319 11 618

 Summa 233 693 220 963 205 798 210 746

21 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 
 eller avsättningarna
 Ingående ansvarsförbindelse 310 946 318 168 310 946 318 168
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 574 1 778 7 574 1 778  
 Nyintjänad pension -1 603 5 794 -1 603 5 794
 Årets utbetalningar -15 355 -14 208 -15 355 -14 208
 Övrig post -3 476 -586 -3 476 -586
 Summa pensionsförpliktelser 298 086 310 946 298 086 310 946

 Löneskatt 72 316 75 436 72 316 75 436
 Utgående pensionsförpliktelser 370 402 386 382 370 402 386 382

 Uppdelning per förmån
 Intjänad pensionsrätt 250 557 251 862 250 557 251 862
 Särskild avtalspension 688 769 688 769 
 Visstidspension  2 794  2 794 
 Livränta 9 750 9 410 9 750 9 410
 Efterlevandepension 6 170 6 825 6 170 6 825 
 PA-KL och äldre utfästelser  30 921 39 286 30 921 39 286

 Summa pensionsförpliktelser 298 086 310 946 298 086 310 946

 Pensionsförpliktelser 
 förtroendevalda 1 060 1 035 1 060 1 035 
 Löneskatt 257 251 257 251 
 Utgående pensionsförpliktelser 
 förtroendevalda 1 317 1 286 1 317 1 286
 Summa pensionsförpliktelser 299 146 311 981 299 146 311 981 
 Summa löneskatt 72 573 75 687 72 573 75 687 
 Summa utgående 
 pensionsförpliktelser 371 719 387 668 371 719 387 668 
 Aktualiseringsgrad 97 % 97 % 97 % 97 %

22 Övriga ansvarsförbindelser
 Borgen gentemot 
 Leksandsbostäder AB 322 879 265 293  
 Leksands Vatten AB 201 300 173 100  
 Övrigt 23 871 23 590 16 955 16 485 
 Kommunalt förlustansvar 
 för egnahem 133 180 133 180 
 Ansvarsförbindelser för statligt 
 kreditgaranterade bostadslån  38  38
 Summa 548 183 462 201 17 088 16 703
 Summa panter och 
 ansvarsförbindelser 919 902 849 869 388 807 404 371

Not  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa  marken vid deponi i 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 tillförlitig-
het 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 som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 829 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 847 mkr.

Not  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
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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/för-
lust 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 resultaträk-
ningen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen 
upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag 
för planenliga avskrivningar. För att en in-
ventarie 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 till-
gångarnas 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 komponentredo-
visning, har Leksands kommun avskrivnings-
tider mellan 3-75 år.

Omsättningstillgångar
Fordringar har upptagits till det belopp var-
med 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 inkomst- 
   året.
 - Preliminär slutavräkning för innevarande år.
 - Slutavräkning för föregående år.

Leverantörsfakturor avseende 2017, erhållna 
efter årsskiftet, har skuldbokförts och belastar 
i huvudsak leverantörsskuldskontot.

Utställda fakturor efter årsskiftet som är 
hänförliga till 2017 har bokförts som upp- 
lupna intäkter.

Utgifts- och inkomsträntor har periodiserats.
Statsbidrag för täckande av driftkostnader 

hänförliga till 2017 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 verk-
samhetens kostnader i resultaträkningen.

Pensionsförmåner som intjänats från och 
med år 1998 redovisas som avsättning vad 
gäller kompletterande ålderspensioner (löne-
delar över 7,5 inkomstbasbelopp), garanti-
pensioner och visstidspensioner.

Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 
17, Riktlinjer för beräkning av pensions- 
skuld.

Pensionsskuldsberäkningar för förtroende- 
valda regleras inte i RIPS17, som är den be- 
räkningsmodell som är gällande för värdering 
av de kommunala pensionsutfästelserna. 
Kommunen har därför gjort en egen beräk- 
ning av pensionsskulden. Beräkningsgrunden 
är deras arvode och hur länge de har varit 
förtroendevalda. Skulden redovisas under 
ansvarsförbindelserna. För de förtroende-

valda som nytillträder ett uppdrag efter valet 
2014 på heltid eller minst 40% av heltid, 
tillämpas OPF-KL. Skulden redovisas under 
avsättningar.

Visstidsförordnanden som ger rätt till sär-
skild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till 
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovi-
sas 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 förvaltning-
arna med procentuella påslag. Förtroende-
valda 31,42%, anställda på kommunala avtal 
38,33%.

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 upp-
rättandet av den sammanställda redovisning-
en har kommunens/moderbolagets redovis-
ningsprinciper varit vägledande.

Begreppsförklaringar
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 
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeg-
lar kommunens finansiella styrka.

Verksamhetens resultat
Kostnader och intäkter inklusive interna poster.

Anläggningskapital
Utgör skillnaden mellan an läggningstill-
gångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda att stadig- 
varande innehas.

Eget kapital
Kommunens samlade ”förmögenhet”. Det 
egna kapitalet motsvarar anlägg nings kapital 
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 av drag för investe-
ringsbidrag m m.

Redovisningsprinciper
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Revisorernas granskningar
Revisorerna granskar hur kommunens verksamhet sköts, bland annat genom att 
kontrollera bokföringen, följa protokoll och träffa företrädare för olika avdelningar. 
Dessutom genomförs varje år ett antal fördjupade granskningsprojekt. Här har vi 
sammanfattat de granskningar som gjordes 2017.

Delegering och återrapportering 
av delegeringsbeslut
När kommunen avskaffade nämnderna 
2011 fick kommunstyrelsen ta över 
många ärenden. För att undvika över- 
belastning behövde beslutsrätten i 
många fall överlämnas till andra, så 
kallad delegering.

Revisorerna har granskat hur deleger-
ingen och hanteringen av delegations-
beslut fungerar. Granskningen visar att 
kommunstyrelsen inte har säkerställt en 
ändamålsenlig delegeringsordning.

Revisorernas sammanfattande be-
dömning har gjorts utifrån tre kontroll-
frågor, så kallade kontrollmål. Inte i 
något fall är målet uppfyllt. Revisorerna 
bedömer:
- Att delegationsordningen är otydlig, 

bland annat är flera av beslutstyperna 
i delegationsordningen att betrakta 
som verkställighet.

- Att det saknas fastställda rutiner och 
regler för hur anmälan av delega-
tionsbeslut ska ske och att anmälan 
hanteras på olika sätt i olika delar av 
organisationen.

- Att delegationsbeslut inte alltid anmäls.
Avdelningen administrativ service 

startade under 2017 ett projekt för att 
skapa en tydligare delegeringsordning, 
något som revisorerna uppskattar. Re-
visorerna ger ändå ett antal rekommen-
dationer till kommunstyrelsen, bland 
annat att se över rutinerna för anmälan 
av delegationsbeslut, så att det kan ske 
på samma sätt inom hela tjänstemanna-
organisationen.

Förstudie om kommunens 
tillsynsavgifter
Sektorn samhällsutveckling behöver ut-
veckla den interna dialogen för att säkra 
en enhetlig myndighetsutövning. Det 
konstaterar revisions- och konsultföre-
taget PwC, som på revisorernas uppdrag 
har gjort en kartläggande förstudie av 
utskottets arbete med tillsynsavgifter. 
I kartläggningen fokuserade PwC på 
ärenden som lyder under livsmedels- 
lagen och plan- och bygglagen.

Förstudien visar att utskottet tillämpar 
den taxemodell och följer de centrala 
principer som gäller. PwC menar ändå 

att den interna dialogen behöver utveck-
las och rekommenderar att den interna 
faktureringskontrollen stärks. PwC 
föreslår också att revisorerna genomför 
en granskning för att ta reda på om den 
interna kontrollen i redovisning, system 
och rutiner för kommunens taxor och 
avgifter är tillräcklig.

 
Granskning av delårsbokslut 
och årsredovisning
Under året har revisorerna även granskat 
kommunens delårsbokslut och årsredo-
visningen för 2016.

REDOVISNING

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De kontrollerar att kommunens verksamhet 
bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.
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