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1. Inledning  
Vi står inför en tid av osäkerhet och utmaningar men också nya möjligheter och framtidstro i 
kommunen. Nya arbetstillfällen fortsätter att skapas och nya digitala arbetssätt öppnar upp möjligheter 
inom kommunens verksamheter och möjliggör även för fler att bosätta sig i Leksand trots att man har 
arbete på annan ort. Viktiga investeringar har påbörjats och strukturförändringar genomförs i 
verksamheterna. Samtidigt fortsätter den globala pandemin påverka samhället och vår vardag.  

Den lågkonjunktur vi var på väg in i när covid-19 bröt ut förväntas nu bli både djupare och längre än 
vad vi räknade med i tidigare mål och budget. Vårens extremt snabba nedgång i produktion och 
sysselsättning nationellt och globalt har delvis stannat av men när pandemin tycks ta ny fart under 
hösten kan läget förvärras igen. Regeringar runt om i världen har varit snabba och kraftfulla i sina 
åtgärdspaket för att bromsa nedgången men det kommer troligen ta flera år innan vi är tillbaka på 
samma nivå som före pandemin. Konjunkturbedömningarna är ytterst osäkra och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) talar om scenarier istället för prognoser.  

Redan innan pandemin brottades många av Sveriges kommuner med ekonomiska utmaningar som i 
första hand beror på demografiska förändringar med allt fler äldre, fler barn och unga, samt ökande 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar därför sedan ett par år i snabbare takt än 
skattetillväxten, och Leksand är inget undantag. För att möta förändringarna lanserade Leksand ett 
större effektiviserings- och omstruktureringsprogram under 2020 genom det så kallade 63-
punktsprogrammet. De flesta av åtgärderna är genomförda och kommer få full ekonomisk effekt 
kommande år.  

Leksands mål om att nå en befolkning på 18 000 invånare ligger fast men avsaknaden av bostäder 
innebär att befolkningsökningen har stannat av. Detta påverkar skatteintäkterna som utöver 
konjunkturnedgången även minskar jämfört med den indikativa ram som lades i mål och budget 2020-
2022. Trycket på bostäder i kommunen är fortsatt högt och satsningen på exploatering är viktig även 
om många processer tar lägre tid än planerat.  

Näringslivet och besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. Samtidigt har Leksand många fina 
värden och en attraktionskraft som gjort att tappet varit mindre än vad vi initialt befarade även om 
vissa delar av näringslivet drabbats mycket hårt. Det finns även ljusglimtar i form av nyetableringar 
och under pandemin har samarbetet med grannkommunerna inom näringslivsfrågor stärkts. Leksand 
har generellt sett haft en låg arbetslöshet men den har börjat öka under sommaren. Behov av satsningar 
på nyföretagande, vuxenutbildning och arbetsmarknadsstöd förväntas öka under de närmaste åren. En 
återetablering av arbetsförmedlingen i kommunen är därför välkommet.  

Leksands kommun fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och pandemin har lärt oss att bli än mer 
digitala och att arbeta på distans. Under året har dock mycket planerat utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka och vi behöver fortsätta utveckla våra verksamheter med hjälp av ny teknik och digitalisering. 
För att klara ekonomin behöver vi prioritera, se över arbetssätt och hitta nya samarbeten och 
samverkanslösningar med andra aktörer. Förvaltningen är också i behov av en ny vision som pekar ut 
färdriktningen framåt och möjliggör fortsatt planering av verksamheterna.   

Det förväntade underskottet 2019 vändes till ett överskott på 9,2 miljoner kronor (mkr) genom 
kraftfulla besparingar där i princip alla verksamheter ställde in utveckling, resor och 
kompetensutveckling under hösten. Även under 2020 pekar just nu prognosen på ett överskott på cirka 
3 mkr, men i denna prognos finns stora osäkerheter framförallt på intäktssidan.  

Leksand har även påbörjat arbetet med att införa ”Heltid som norm” inom kommunals avtalsområde. 
Reformen är positiv i många avseenden men på det äldreboende reformen införts har vi sett stora 
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kostnadsökningar. Med det ekonomiska läge vi nu befinner oss kommer det att vara svårt att 
genomföra reformen brett inom hela kommunen. I det förslag till ram som lämnas av förvaltningen har 
en försiktig ökning lagts för att finansiera reformen med en ökning på 1 mkr per år. Initiala 
beräkningar visar dock på att reformen kan kosta upp mot 10 mkr bara inom sociala sektorn. Leksand 
har sedan länge en beslutad satsning på äldreomsorgen genom nybyggnationen av boendet i Tibble och 
öppnandet av en anpassad avdelning med särskilt stöd och kompetens på Edshult. Äldreomsorgen är 
den verksamhet som får de största tillskotten framöver och därför är den riktade satsningen som ligger 
i årets budgetproposition mycket välkommen. Riktade statsbidrag som äldreomsorgslyftet, vilket syftar 
till att öka antalet utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, innebär inte någon 
budgetförstärkning för kommunen och har därför inte räknats med i underlaget. Det samma gäller även 
andra riktade bidrag som aviserats i budgetpropositionen för 2021 vilka i sig inte förväntas sänka 
nettokostnaderna för kommunen.  

Den uppskjutna lönerörelsen för flera avtalsområden skapar viss osäkerhet vad gäller 
planeringsförutsättningar. Budgeten har tagits fram med hänsyn taget till löneutveckling på cirka 2 %, 
volymförändringar och den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i augusti 2020. I detta 
planeringsdokument har fokus lagts på 2021 då förutsättningarna för 2022-2023 är mycket osäkra.  
Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar i nuläget riskerar möjligheten att nå visionen 
och de av fullmäktige uppsatta målen.  

1.1  Verksamhetsmål  
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för kommunens 
arbete under perioden 2021-2022:  

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 

samt motverka missbruk och utanförskap.  
3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor.  
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

förskolan.  
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 

med inflytande över sin livssituation.  
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala 

arbetsmarknadens behov.  
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och 

friluftskommuner – med fokus på barn och unga.  
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

kommunens service och tillgänglighet.  
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av 

mark och infrastruktur i hela kommunen.  
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala 

samarbeten.  

1.2 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige  
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) konstaterar i sin ”Ekonomirapport maj 2020” att läget är 
kärvt och att lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. De 
strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför som av SKR tidigare uppskattats till cirka 
35-40 miljarder kronor kvarstår. Andelen i arbetsför ålder minskar jämfört med de som är äldre än 65 
år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför stora behov av effektiviseringar inom den offentliga 
sektorn i kombination med skattehöjningar för att kunna upprätthålla välfärden på dagens nivå. 
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Att genomföra planerade investeringar i skolor, äldreboenden, bostäder och VA-nät är viktigt för att 
inte spä på konjunkturnedgången ytterligare.  
 
Det kommer ta lång tid innan vi kan bedöma de fulla effekterna av pandemin. Kommunernas samlade 
resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor (mdr) 2019, vilket är nästan 3 mdr 
mer än året dessförinnan. Samtidigt var det färre än 70 kommuner som redovisade underskott. Det 
starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som innebär att orealiserade finansiella 
vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna, räknat i fasta priser, minskade för första 
gången på 15 år till följd av anpassningar inför en kommande ansträngd ekonomi vilket delvis också 
gäller Leksand. Om den senaste skatteunderlagsprognosen håller kommer många kommuner redovisa 
ett överskott även 2020. Det beror i huvudsak på de tillfälliga statsbidragen samt ersättningen för 
sjuklönekostnader som annars hade haft stor negativ inverkan inom verksamheter där all frånvaro 
måste täckas med vikarier.  
 
För 2021 har ytterligare statsbidrag beviljats men det är osäkert i vilken utsträckning ökade 
statsbidragen täcker skattebortfall och ökade kostnader inom välfärden.  
 

1.3 Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun  

1.3.1 Skatter  

Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar inte i den takt som vi räknat med under tidigare år. Samtidigt ökar 
Leksands avgift inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet 2021. Det införandebidrag som 
beslutades för de kommuner som fick ett negativt utfall när modellen gjordes om upphör under 2020. 
För Leksands del innebär detta att införandebidraget på 3,9 mkr upphör. Även inom LSS beräknas 
Leksands avgift till utjämningsystemet öka med cirka 3,8 mkr till 31,5 mkr år 2021. Tyvärr ser vi inte 
möjlighet till motsvarande besparing inom den egna verksamheten utan det är i första hand strukturella 
förändringar på nationell nivå som gör att Leksands bidrag inom utjämningsystemet för LSS ökar. Nya 
taxeringsvärden på fastigheter innebär samtidigt att prognosen för den kommunala fastighetsavgiften 
ökar med cirka 5 mkr.  

På sikt i takt med en ytterligare ökning av antalet äldre i kommunen förväntas Leksands avgift i 
kostnadsutjämningen sjunka samtidigt som även skattekraften sjunker och kommunen erhåller mer via 
inkomstutjämningen.    

1.3.2 Befolkning  

Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att 
beräkna framtida demografiska förändringar. I år har vi gjort en nedskrivning av prognosen mot 
bakgrund av att befolkningsökningen stannat av under 2019 och första halvan av 2020. Med demografi 
avses befolkningens storlek och sammansättning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och 
sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska 
planeringen av verksamheten.   

Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år och det är datumet året innan nuvarande år 
som styr vilken kommun en individ betalar skatt i. Utgångspunkten i de ramar som lagts är en 
befolkning på 15 905 invånare.  

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn och unga. De 
åldersbetingade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att 
sedan stabiliseras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år 
måste försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för 
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Leksands kommun en än större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst 
gynnsamma försörjningskvoten.   

1.3.3 Kostnadsstruktur  

En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande 
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.   

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade statsbidrag ska finansieras via skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna 
ökar snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar 
och handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.   
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2.  Förslag till budget 

2.1 God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse  
Mål  Målnivå  Budgeterat  

Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under 
budgetperioden 2018-2022  

2% -0,3% 

Verksamhetens kostnader ska inte öka snabbare än skatter och bidrag 
under 2021-2023 

2,2% 2,3% 

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 100 % under perioden 
2021-2024, exklusive exploatering.   

100% 29% 

Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt  11,4%   

Sektorerna ska hålla sin budget   -    -  

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Kommunens finansiella mål har tagits fram utifrån lagkravet om god ekonomisk hushållning. Det 
innebär bland annat att varje generation ska stå för sina kostnader, och att framtida generationer ska få 
samma offentliga service. För att nå detta krävs ett ekonomiskt överskott och att investeringar görs 
inom den ekonomiska ramen. Självfinansieringsgraden är mycket låg under perioden. Det är dock 
rimligt att även bedöma självfinansieringen exklusive byggnationen av nya särskilda boenden, 
eftersom detta är investeringar som minskar andra kostnader bland annat hyra. Lyfts Tibbe och Edshult 
ur kalkylen ovan hamnar självfinansieringsgraden på ca 60 %.    

Under budgetperioden kommer kommunen inte att nå resultatmålet om 2 % överskott utifrån de 
förutsättningar som ni ligger. Givet bortfall av statsbidrag i form av införandebidrag samt ökad avgift 
inom LSS är det precis att målet om att verksamhetens kostnader ska öka långsammare än skatterna 
nås under perioden. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förväntas sjunka under kommande år 
som följd av underskott. På sikt krävs återigen överskott minst i nivå med det finansiella målet.   

2.2 Resultatutjämningsreserv (RUR) och återställning av negativt 

balanskravsresultat  
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Leksands kommun hade avsatt 60 mkr till RUR vid ingången av 2020. Leksands 
kommun följer SKR:s vägledning för att avgöra om RUR får disponeras eller inte. Det innebär att 
utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket jämförs med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Bedömningen är att reserven kommer kunna användas 2021-2022. 
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Balanskravsutredning, mkr  2019  2020  2021  2022  2023 

Årets resultat enligt resultaträkningen  9,2 3,3 -12,4 -8,3 0,6 

Reducering av samtliga realisationsvinster  -0,1     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  9,1 3,3 -12,6 -8,3 0,6 

Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 60,6 48,0 40,4 

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserven  0,0 0,0 12,6 7,6 0,0 

Årets balanskravsresultat  9,1 3,3 0,0 0,0 0,6 

Balanskravsresultat att återställa från tidigare år   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa resultatutjämningsreserv   60,6 60,6 48,0 40,4 40,4 

Tabell 2. Balanskravsutredning   

2.3  Budgetförutsättningar  
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer:  

Indexuppräkning för prisökningar  

I budgeten har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts utan kostnadsökningar får hanteras 
genom effektivisering. Uppräkning görs dock i de fall kostnaderna ökar kraftigt så som för el, 
livsmedel etc.  

2,0 procent uppräkning för löner och ett friskvårsbidrag 

Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I budgeten har en uppräkning gjorts med 2 % 
per år jämfört med 2,5 % tidigare år. Förvaltningens bedömning är att det finns utmaningar i att 
behålla konkurrenskraftiga löner med det lägre utrymmet, men ser inte förutsättningar att nå en budget 
i balans på annat sätt då kostnaden för arbetskraft utgör huvuddelen av kommunens kostnader. 
Kommande lönerörelser kan förändra förutsättningarna. Kommunen ser redan i dag att vi inom vissa 
verksamheter har en omfattade löneglidning där vi kan behöva ha riktad kompensation. För att fortsatt 
vara en bra arbetsgivare, simulera friskvård och på sikt minska sjukfrånvaro föreslår förvaltningen att 
ett årligt friskvårdbidrag införs med max 1000 kr per medarbetare. Satsningen förväntas kosta cirka en 
mkr och ligger med i förslag till budget.  

Oförändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)  

Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR:s rekommendation. Detta beror 
på höjda pensionskostnader inom kommunerna. Detta ökar verksamhetens kostnader med totalt 4,4 
mkr, men ger en intern finansiell intäkt som ska täcka de faktiska pensionskostnaderna. Pålägget ligger 
kvar på samma nivå 2021.  

Pensionsskulden påverkar negativt  

Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens ansvarsförbindelse, 
som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Vid ingången till 2020 väntas 
skulden uppgå till 364 mkr för att vid utgången av 2022 ha sjunkit till 346 mkr. Pensions-
utbetalningarna är på cirka 25 mkr per år inklusive löneskatt, vilket påverkar kommunens resultat och 
likviditet negativt. Enligt ett nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i 
balansräkningen och det är av denna anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive 
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ansvarsförbindelsen. Justering av prognosparametrar för beräkning av pensioner har gjort med 
anledning av covid-19. Det finns indikationer på att kostnaderna sjunker med upp till 8 % under 2021 
till följd av detta.  

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn  

Sociala sektorn och utbildningssektorn får justeringar i budgetramen utifrån förändringar i respektive 
åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt förväntas även 
omsorgsbehovet öka eller minska och således även kostnaderna inom sociala sektorn. Samma sak 
gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar görs även för ökade kostnader inom social sektorn 
och i form av särskilt stöd inom grundskolan. Förgymnasieskolan justeras volymerna över åren för att 
minska ryckigheten i planeringsförutsättningar.  

Kostnadsutjämningssystem för LSS  

Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett 
kostnadsutjämningssystem som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. 
Prognosen för 2020 i LSS-utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 
31,5 mkr. Denna avgift har ökat med 3-4 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i 
utjämningsavgifterna beror till stora delar på relativa ändringar mellan kommunerna.   

Kostnader för avskrivningar och räntor  

Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och svåra 
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar.  

Kommunen har de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider, 
vilket har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger 
framöver ökar också kommunens räntekostnader. Till 2022 beräknas räntekostnaderna öka framförallt 
på grund av ökade lån men även högre räntor. Utöver detta tillkommer ränta för äldreboendet Tibble, 
samt för den nya sporthallen. De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de 
kommunala bolagen som förväntas öka något under perioden.   

2.4 Resultatbudget  
För åren 2021-2023 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad på tidigare års händelser, 
ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för verksamheterna och för 
kommunen i stort, politiskt satta mål och vision.  
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Tabell 3. Resultatbudget 2021-2023 (mkr).  

Ramarna har justerats för centralt beslutade åtgärder, konsekvenser av tidigare fattade beslut, och 
volymjusteringar inom skola, vård och omsorg. För att kunna göra nödvändiga investeringar och 
fortsätta utveckla verksamheten är det viktigt att över tid nå resultatmålet igen.  
  

2.4.1 Föreslagna besparingar och effektiviseringar  

Förvaltningen fick under 2019 i uppdrag att redovisa åtgärder för att få en budget i balans och hitta 
besparingar på minst 30 mkr. Under 2019 beslutades sparåtgärder på totalt 37,6 mkr. Besparingarna 
togs fram på kort tid och alla konsekvenser var inte helt analyserade när beslut om budgeten fattades. 
Merparten av besparingarna är genomförda. Beslut som inte kunnat genomföras är i första hand 
bildandet av en kommunkoncern och organisationsförändringen inom gata-park samt 
avyttring/alternativ användning av Djura skola. Inom ett par områden har besparingspotentialen 
överskattats men i grunden har programmet gett effekt och gör det möjligt för kommunen att nå en 
budget i balans inom planeringsperioden.   
  

Mål och Budget 2020-2022 (Mkr) Utfall 2019

Budget 

2020

Budget 

2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetssektorerna

Förvaltningsledning & politik 36,5 42,7 44,7 44,1 43,9

Ramjustering -3,7 -2,3 -2,9 -3,1

Verksamhetsstöd 64,3 72,3 72,9 72,9 73,0

Ramjustering -4,0 -3,4 -3,4 -3,3

Utbildning 415,1 361,0 359,5 360,1 362,1

Ramjustering 11,6 10,1 10,7 12,7

Sociala 282,7 351,9 363,1 366,1 369,4

Ramjustering 18,5 29,7 32,7 36,0

Samhällsutveckling 54,4 49,1 47,7 46,5 46,8

Ramjustering -0,3 -2,0 -3,2 -2,9

Verksamhetens Nettoram 853,0 877,0 887,8 889,7 895,2

Finanssektorn

Övrigt, reavinster, mm -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Exploateringsintäkter -4,0 -6,0 -6,0

Lönekomp 0,0 11,6 27,1 43,4 55,9

Priskomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 39,3 41,9 43,3 45,6 46,6

Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 12,2 16,0 15,5 17,3 17,3

Verksamhetens Nettokostnader 897,9 946,5 969,7 990,0 1 009,0

Finansiering

Skatteintäkter -729,2 -749,0 -736,1 -764,8 -795,1

Generella Statsbidrag & utjämning -175,1 -186,5 -223,5 -220,6 -218,4

Finansiella kostnader 3,7 5,1 7,6 9,2 9,2

Finansiella intäkter -6,4 -5,2 -5,4 -5,6 -5,4

Finansiering Total -907,0 -935,6 -957,4 -981,8 -1 009,7

Årets Resultat 9,1 -11,0 -12,4 -8,3 0,6

Resultat i  % av skatter och bidrag 1,0% -1,2% -1,3% -0,8% 0,1%
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2.4.2 Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver  

Inom förvaltningen finns det en vana att hantera osäkerheter. Framöver är osäkerheterna dock större än 
vanligt. Förvaltningen har identifierat några större risker och utmaningar med den budget som är lagd 
som särskilt kommer bevakas under året.   

- Skatteunderlagsprognosen från SKR är bara att scenario, utfallet kan bli lägre. 

- Utfallet av uppskjutna lönerörelser kan innebära högre kostnader än budgeterade 2%. 

- Konsekvenser av införandet av heltid som norm eventuellt tillkommande kostnad på 10 mkr, mot 
budgeterad kostnad på totalt 4 mkr under perioden. 

- Placeringar inom individ och familjeomsorgen har återigen ökat. 

- Behovet av försörjningsstöd, vuxenutbildning, och arbetsmarknadsstöd kan öka ytterligare i ljuset av 
en långvarig lågkonjunktur. 

- Uteblivna exploateringsintäkter på grund av långa processer. 

- Behov av särskilt stöd inom skolan fortsätter att öka även framöver. 

- Interkommunala ersättningar ökar genom att fler väljer i första hand annan gymnasieskola. 

- Intäkter för Granberget och Leksandshallen minskar på grund av covid-19 och dålig snötillgång. 
 

2.5 Investeringsbudget   
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov som följer av höga ambitioner. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur 
krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet.  
 
Givet de höga investeringsnivåerna har förvaltningen redan i årets mål och budget identifierat de större 
investeringar där tidigare beslutade anslag behöver flyttas med till kommande år. Målsättningen är att 
få ett bättre utnyttjande av beslutad investeringsbudget och samtidigt minska de belopp som beviljas i 
form av tilläggsanslag på våren. En rad mindre investeringar har även samlats i gemensam ram inom 
till exempel utbildningssektorn. Ramen för verksamhetsanpassningar inom fastigheter har också 
justerats för att minska antalet små projekt som äskas separat och för att få en bättre prioritering på 
helheten.  
 

 2021 2022 2023 2024 TOTALT 

Totalt, inklusive exploatering 197 005 99 425 176 975 128 775 595 480 

Totalt, exklusive exploatering 181 355 87 925 169 975 123 775 564 400 

Tabell 4. Investeringsbudget per sektor perioden 2021-2024 (mkr).  

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen utifrån 
den bostadsförsörjningsplan som gäller för åren 2016-20. Planen innebär betydande nybyggnationer av 
bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen med investeringar på 550-700 mkr. 
Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens utveckling mot vision 2025 men 
innebär också stora finansiella utmaningar för kommunkoncernen.  

De genomförs en rad stora investeringar under perioden där det enskilt största beslutade 
investeringarna är Tibble särskilda boende (180 mkr) och den nya sporthallen (60 mkr). Under 
perioden planeras även stora investeringar i gång- cykelvägar samt vägar, och kommunen investerar 
även för att kunna börja sälja tomter i Norra Käringberget under 2021. En planerad ombyggnation av 
Edshult 2022-24 (cirka 200 mkr) ligger med i planeringen för att möta ökade boendebehov som följd 
av fler äldre. 
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Räknar vi bort Tibble, sporthallen samt exploateringen landar investeringarna på ca 60 mkr 2021 
vilket är den nivå som på sikt bedöms hållbar.  

2.5.1 Finansiering av investeringarna  

Målet om 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte att nås under perioden. Det beror 
framförallt på byggandet av ett nytt äldreboende i Tibble samt den nya sporthallen. I Tibble går 
kommunen från att betala en extern hyra till att äga själv vilket motiverar en lägre 
självfinansieringsgrad. För att klara en finansiering av investeringar uteslutande med egna medel utan 
ny upplåning behöver investeringstaket ligga på cirka 50 mkr per år under perioden exklusive 
exploatering.  

Kommunens lån uppgår idag till 260 mkr och beslutat lånetak uppgår till 350 mkr. Lånetaket behöver 
under perioden höjas till 500 mkr. En stor del av den ökade belåningen beror på bygget av ett nytt 
äldreboende i egen regi samt byggnation av ny sporthall.  

Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett 
nollresultat i driften och investeringar klaras utan nya lån. Även ansvarsförbindelsen för pensionsskuld 
intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt. Ansvarsförbindelsen minskar med de årliga 
utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på sikt som följd av beräknad ökning av 
medellivslängden. En positiv soliditet är ett kommande lagkrav. Kommunens egna kapital minskar 
med summan av ansvarsförbindelsen om förslaget på att föra in den i balansräkningen genomförs. 
Därav beräknas soliditeten även inklusive ansvarsförbindelsen.   

2.6  Kommunkoncernen  
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren Norra 
Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under sektor samhällsutveckling inom primärkommunen.   
 

ENHET 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Prognos 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Leksands (primär)kommun 9,2 -11,6 3,3 -12,6 -8,3 -0,6 

Leksandsbostäder AB 11,5 11,5  7,0 6,0 6,0 

Leksand Vatten AB 0,6 -7,3 -9,3 -4,5 -3,3  

Totalt (koncern) 20,7 -7,5  -10,1 -5,6  

Tabell 5. Driftresultatet för Leksands kommunkoncern. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen.  

Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. 
Detta beror främst på att resultatet sjunker för Leksandsbostäder AB som följd av högre räntor och 
nybyggnationer och att Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade 
reserver, eget kapital och höjningar av taxor.  

Under perioden 2021-2024 beräknas cirka 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall görs stora investeringar i infrastruktur, 
vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av Va-nätet och en utbyggnad av 
verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Östanhol.   
 

ENHET 

Utfall 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024  

Leksands (primär)kommun 68,8 207,0 197,0 99,4 177,0 128,8 

Leksandsbostäder AB 113,7 40,2 109,0 35,0 70,0 53,0 

Leksand Vatten 64,0 67,3 58,7 62,9 38,0  

Totalt 240,1 332,3 364,7 197,3 285,0  

Tabell 6. Kommunkoncernens investeringar. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen. 
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Fram till 2022 beräknas koncernskulden ha ökat till cirka 1 500 mkr. Skuldökningen leder till högre 
räntekostnader som måste hanteras inom resultatet.   

3. Sammanfattning  
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera dessa. Det besparingsuppdrag förvaltningen 
fick kommer inte att räcka om kommunen ska fortsätta utvecklas i riktning mot vision 2025. För det 
krävs ytterligare resultatförbättringar på cirka 15 mkr per år. Osäkerheterna under planeringsperioden 
är mycket stora framförallt vad gäller den globala ekonomi och konsekvenser på skatter och 
statsbidrag, men även lågkonjunkturens påverkan på kommunens verksamhet. Med liggande förslag 
kommer förvaltningen nå ett plusresultat 2022 men det finns inga marginaler i det budgetförslag som 
presenteras. Ser man till det prognostiserade utfallet 2020 där kommunerna kompenserats med extra 
statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader och verksamheten inom många områden har gått på 
absolut minimum, kan man konstatera att de kommer bli tufft att klara de ramar som nu ligger. 
Utrymme saknas för att bedriva nödvändig utveckling inom strategiska områden.   

Bilagor:  

1. Investeringsbudget 2021-2024  
 

  


