
 

 

KALLELSE/KUNGÖRELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 

2022-02-01 
 
  

Kommunfullmäktige 
Johanna Modigh 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Tegera Arena Sparbanksfoajén Måndag 2022-02-14 18:30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Parentation     

2 Coronaviruset och covid-19 - åtgärder och information 
från myndigheter 
Muntlig information av Caroline Smitmanis Smids, 
kommundirektör. 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

3 Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta detaljplanen 

2013/1046    

4 Handelspolicy för Leksands kommun 
Omedelbar justering 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 14 
februari 2022 

2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla 
 
 

2017/1755    

1



2 

 

5 Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands 
kommun ska föras över organisatoriskt till den gemensamma 
nämnden från 2022-07-01. 
2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

byter namn till VIA-nämnden. 
3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning 
för den gemensamma nämnden. 
4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma 
nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen. 
6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av 
ny överenskommelse och nytt reglemente med att 
förvaltningschef blir skolchef. 
 

2021/801    

6 Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 
 

2021/1344    

7 Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 
 

2021/1343    

8 Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 
kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 
2023 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt 
första punkten använts 

2021/1572    

9 Tillfällig fullmäktigeberedning om 
arvoden/arvodesreglemente 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med 
förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 
reglemente upphör att gälla 

2020/796    
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3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de 
nivåer på jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

10 Utökning av verksamhetsområde Tunsta 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, 
i enlighet med karta i bilaga 1. 

2021/     

11 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf 
Ankarcronas stiftelse 
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i 
Gustaf Ankarcronas stiftelse 
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter 
PG Gregard (M) till och med 2022-12-31. 

2018/1486 

12 Avsägelser och fyllnadsval 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Bevilja avsägelsen från Eva Hedvall (M). 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna 
avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Siv 
Mattes Gärtner (S) och ersättaren Eva Hedvall (M). 

2018/1486 

13 Sammanträdesordning 2022 - flyttat möte 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Flytta sammanträdet måndag 13 juni till måndag 27 juni. 

2020/1065 

Per-Erik Ingels 

Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 1 Dnr 2013/1046 

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 

Beskrivning av ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att det inte är lämpligt att 
exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig 
centrumverksamhet. 
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun d.v.s att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur samhällsbyggnadsutskottets beslut, daterat 2022-01-20, § 7 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Planbeskrivning antagande 
Plankarta antagande med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
Trafikbullerutredning 2014-05-13 
Granskningsutlåtande 
Planprogram KS 2018-01-26 
Samrådsredogöresle  
Slutrapport rivning och efterbehandling 2020-04-16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Övriga samrådshandlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
Solstudie, 2019-05-20 
Flyghinderanalys, 2019-03-28 
Siktstudie, 2019-05-22 
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S), Sebastian Larsson (M), Karin Byström (C) och Per 
Wiman (KD) yrkade att kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet 
och att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen.  
 
Anna-Lena Blomqvist (SD) yrkade på att kommunstyrelsen godkänner 
granskningsutlåtandet men att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige tillåta endast byggnation av max fyra våningar.  

Beslutsgång 
Ordförande ställde Zakrissons, Larssons, Byströms och Wimans yrkande 
mot yrkandet från Anna-Lena Blomqvist (SD) och fann att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Zakrisson med fleras förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna granskningsutlåtandet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
      1.Anta detaljplanen  
 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 
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Deltog inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) och Inga Vestlund (V) deltog inte i beslutet. 
 
Reservationer 
Anna-Lena Blomqvist (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
Plan- och kartavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 7 Dnr 2013/1046 

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen 

Beskrivning av ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning.  
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Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att det inte är lämpligt att 
exploatera området för bostadsbyggnation samt småskalig 
centrumverksamhet. 
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun dvs att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
 
Övriga samrådshandlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
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Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
Solstudie, 2019-05-20 
Flyghinderanalys, 2019-03-28 
Siktstudie, 2019-05-22 
Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Godkänna detaljplanen. 

Samhällsutbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna granskningsutlåtandet. 
2. Anta detaljplanen. 

 
Reservation 
Aarno Magnusson (C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutet skickas till 
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
Plan- och kartavdelningen 
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Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
samhallsbyggnad@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Planavdelningen 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
0247-800 00 vx 
 

Fax 
0247-144 65 

PlusGiro 
12 41 60-3 

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-01-03 

Referens 
2013/1046 Hid  

Plan- och kartavdelningen 
Jacob Blomkvist,  
jacob.blomkvist@leksand.se 

  

   
 

Detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.) 
Redogörelse för ärendet 
I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- 
och miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i 
detaljplanearbetet. En ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget 
godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 
104, som utgick från det positiva planbeskedet som givits från 
samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 
Planen har varit utsänd för granskning enligt reglerna för utökat förfarande 
(PBL 2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 3 november 
till och med den 25 november 2021. 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för planprogram 
2013-09-10 § 154. Planprogrammet innehåller bland annat en 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett 
förtida samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att 
bebygga planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre 
verksamheter såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En 
byggnadskropp på maximalt 8 våningar bedöms passande inom 
planområdets norra del. Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen 
2015-01-26 §10. 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat att det är önskvärt om området närmast 
rondellen på sikt skulle kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna 
bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med Noret.  
Under detaljplanearbetet har det tagits fram flertalet utredningar, bland annat 
för buller och dagvatten, samt en siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård vid Leksands-Noret, en kulturmiljöanalys och en antikvarisk 
konsekvensbedömning. Ingen av detaljplanens utredningar bedöms påvisa att 
det inte är lämpligt att exploatera området för bostadsbyggnation samt 
småskalig centrumverksamhet. 
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I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande 
inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan 
eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning. 
För aktuellt detaljplaneförslag har plan- och kartavdelningen arbetat fram en 
undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP) för att se om detaljplanen 
behöver genomgå en strategisk miljöbedömning eller ej. Undersökningen har 
kompletterats efter plansamråd då Länsstyrelsen vid det tillfället bedömde att 
undersökningen om BMP ansågs bristfällig med anledning av hur 
kulturvärdena i området beskrevs. Till granskningen av detaljplanen togs en 
antikvarisk konsekvensbedömning fram som nu är ett underlag till 
bedömningen i nämnd undersökning. 
Sammantaget, utifrån undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken 
behöver därför inte göras. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
meddelat att de gör samma bedömning som Leksands kommun dvs att 
detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Ekonomi 
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser  
Illustration på plankarta 
 
Övriga samrådshandlingar 
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet) 
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26 
Trafikbullerutredning, 2018-06-28 
Dagvattenutredning, 2018-09-04 
Vibrationsmätning, 2014-05-22 
Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30 
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Detaljplan för Åkerö brofäste 

Leksands kommun, Dalarnas län 

1 INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år 
2025 (antagen av KF 2012 och ersatt med Vision 2030 i november 2021) 
utgör tillsammans med kommunens översiktsplan och 
bostadsförsörjningsplan grunden till detaljplanens framtagande. Primärt 
behöver kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av 
arbetskraft hos kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för 
att kompensera för stora pensionsavgångar och dels för att minska 
beroendet av inpendling. En större arbetsför befolkning behövs även för 
att behålla kommunens servicenivå och ge goda förutsättningar för en 
lokal handel. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att 
tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med 
att befolkningen ökar. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 
våningar. 

Val av planområde 
Utvecklingsstrategin för Leksands kommun är att planeringen för 
bostadsbebyggelsen och näringslivet huvudsakligen ska ske i tätorterna 
och längs kommunikationsstråken som har nödvändig infrastruktur, 
skola och service. Val av plats för föreslagen exploatering har skett bland 
annat genom dialoger med lokala mäklare som visar på att efterfrågan på 
bostäder i lägenhetsform är störst i centrala Leksand. Leksands kommun 
kan bara exploatera mark som kommunen själva förfogar över eller har 
möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist på obebyggd mark i 
centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. Möjligheten till 
byggnation centralt begränsas av järnväg, riksväg, Österdalälven och 
Siljan men också av det riksintresseområde för kulturmiljö som råder i 
Noret. Inom Edshult och Åkerö finns övriga intressen för kulturvård där 
gränsen för Edshult tangerar aktuellt planområde, största delen av 
planområdet omfattas inte av något utpekat kulturvärde. 

Kommunen strävar efter en hållbar bebyggelseutveckling och ett hållbart 
nyttjande av marken är att bygga på höjden vilket ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge, med en 
befintlig god infrastruktur och med gång- och cykelavstånd till centrum, 
skola och resecentrum. Val av plats grundar sig alltså i politiska beslut, 
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visioner och tidigare framtagna dokument över planområdet och är en del 
i en större helhet. 

Handlingar 

Detaljplanen omfattar följande planhandlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, januari 2022  
 Planbeskrivning, januari 2022 
 Fastighetsförteckning, 2021-10-07 

Detaljplanen grundas på följande underlag: 

 Vibrationsutredning, 2014-05-22 
 Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-30  
 Bullerutredning, 2014-05-31, 2018-06-28 
 Planprogram KS, 2015-01-26 § 10 
 Geoteknisk utredning, 2018-05-30 
 PM Dagvatten, 2018-09-04  
 Flyghinderanalys, 2019-03-28  
 Solstudie, 2019-05-20 
 Siktstudie, 2019-05-21 
 Slutrapport rivning och efterbehandling, 2020-04-16 
 Kulturmiljöanalys, 2020-10-14 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-12 
 Antikvarisk konsekvensbedömning, 2021-10-12 

Planprocess 
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessen och antogs 2019-09-
26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och mark- och miljödomstolen 
beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut. I och med detta 
genomförs en ny planprocess kompletterad med nya handlingar. 

Detaljplanen är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i 
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. 

 

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat. 
  

17



 

4 

Detaljplan för Åkerö brofäste 

Leksands kommun, Dalarnas län 

1.1 PLANDATA 

Läge 
Planområdet är beläget söder om Leksandbron. Området omges i väst av 
Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen 
gräsyta. Detaljplanen omfattar fastigheterna Åkerö 13:8, 19:4 och en del 
av samfälligheten Styrsjöbo S:1. Leksands-Noret ligger 350 meter norr 
om planområdet på andra sidan Österdalälven. 

 
Streckad linje visar planområdets geografiska läge 

Areal  
Planområdets areal uppgår till cirka 5650 kvm. 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 och hela 
Åkerö 19:4, båda fastigheterna ägs av Leksands kommun. Styrsjöbo S:1 
ägs av en samfällighet som berör Färjvägen.  
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1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktlig planering 

Översiktsplan 2014 

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat följande: 

 Det är önskvärt om området närmast rondellen, där det idag finns 
företagsverksamheter, på sikt skulle kunna omvandlas till 
bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus 
som visuellt förbinder Åkerö med Noret. 

 Alltför långa och rätblocksartade byggnadsvolymer bör undvikas. 
Vid långa fasader bör variation i uttrycket eftersträvas. 
Omgivningen ska inspirera men inte plagiera. En mer varierad 
fasad med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att 
uppfatta en större volym som anpassad. 

Bostadsförsörjningsplan 2021 

Aktuellt planområde finns utpekat i gällande bostadsförsörjningsplan 
som ett område för cirka 60 lägenheter i flerfamiljshus, antagen 2021-05-
10. Bostadsförsörjningsplanen visar att Leksands kommun har en 
ambition att växa till 18 000 invånare år 2025. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner där 
genomförandetiden har gått ut: 

 Huvuddelen av planområdet berörs av detaljplan L203 ”Förslag 
till byggnadsplan Åkerö” som är lagakraftvunnen 1957. 
Detaljplanen innefattar ett större område över Åkerö. Det aktuella 
exploateringsområdet får enligt plan endast användas för bostads- 
och handelsändamål. Bebyggelsen kan uppföras med högst två 
våningar och hus får endast byggas fristående, inga övriga 
utformningsbestämmelser. 

 Planområdets sydvästra hörn och västra delen av Färjvägen utgör 
en del av detaljplan L647 ”Förslag till ändring av byggnadsplan 
för ett område inom Åkerö” som blev fastställd den 23 november 
1976. Berörda områden är belägna på vägmark, område för 
handelsändamål, fristående hus, park eller plantering. 
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Program för planområdet 
Det aktuella planområdet är en del av ett planprogram som togs fram 
2015 för ett antal fastigheter inom Åkerö. Syftet med programmet var att 
klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av flerbostadshus inom 
programområdet och utreda möjlighet till högre bebyggelse upp till 8 
våningar söder om Leksandsvägens rondell 

Planprogrammet innehåller bland annat en trafikbullerutredning, 
miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett förtida 
samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att bebygga 
planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre verksamheter 
såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En byggnadskropp på 
maximalt 8 våningar bedöms passande inom planområdets norra del. 

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för 
planprogram 2013-09-10 § 154. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
planprogram för samråd 2014-09-09 § 111. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade om behovsbedömningen för 
planprogrammet och detaljplanen 2014-12-16 § 174. 

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 2015-01-26 § 10. 

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked för 
detaljplan 2018-12-13 § 166. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för samråd 2018-12-13 § 167. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för granskning 2019-05-23 § 85. 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplanen och föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen 2019-09-26 § 143. 

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen och föreslog 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen 2019-11-04 § 120. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-11-25 § 83. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för samråd 2020-10-22 § 104. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för granskning 2021-10-21 § 171. 
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Andra projekt som berör planen 
Söder om Österdalälven och 100 meter i nordostlig riktning från 
planområdet pågår framtagandet av samrådshandlingar för att pröva 
byggnation av flerbostadshus. 

En kilometer söder om planområdet pågår framtagandet av 
samrådshandlingar för en ny vägsträckning mellan Järnavägen och 
Insjövägen för att förbinda väg 938 med riksväg 70. Mängden tung trafik 
längs Järna- och Insjövägen förutspås minska om vägen anläggs. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Friluftsliv 

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna. 
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild, 
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade 
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar 
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön. 

Väderradarstation 

Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt 
miljöbalken 3 kap § 9. 

Kulturmiljövård 

Norr om Österdalälven finns riksintresset för kulturmiljövård för 
Leksands-Noret enligt miljöbalken 3 kap § 6.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Fornlämningar 
är skyddade enligt kulturmiljölagen. Påträffas fornlämningar i samband 
med markarbete ska kontakt tas med länsstyrelsen. 
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Strandskydd 
I den nordliga delen av planområdet återinträder ett upphävt 
strandskydd när den gällande detaljplanen ersätts med en ny. 
Strandskyddet sträcker sig 100 meter från Österdalälven, cirka 0,7 meter 
in på fastigheten Åkerö 13:8. Innan planområdet tas i anspråk krävs ett 
upphävande av strandskyddet. För att upphäva strandskydd ska ett 
särskilt skäl vara uppfyllt enligt miljöbalken 7 kap 18c § eller 18d § om det 
berör ett LIS-område. 

Vid Åkerö 13:8 åberopas den första punkten i och med att platsen tidigare 
har tagits i anspråk för bostads- och handelsändamål på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Inom det mindre 
området som avses upphävas inom strandskyddsområdet finns det ingen 
värdefull natur, vilket är angeläget för att upphäva strandskyddet, varken 
allmänhetens friluftsliv eller växt- och djurlivet påverkas. 

Kommunen bedömer att intresset av att ta planen i anspråk för 
flerbostadshus väger tyngre än strandskyddsintresset som berör en 
marginell del av planområdet (4 kap 17 § PBL). I dagsläget finns det en 
strandpromenad norr om planområdet som sträcker sig längs med 
Österdalälven. Strandpromenaden kommer inte att påverkas av 
upphävandet av strandskyddet och därmed är det en fortsatt fri passage 
för allmänheten (7 kap 18 f § MB). Upphävandet gäller inom hela planen. 

Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet är flackt och har tidigare varit bebyggt med bland annat 
tankstationer. Idag består området av öppna gräs- och asfaltsytor. 
Vegetationen inom planområdet innefattar ett fåtal barr- och lövträd. 

Inom allmänplatsbestämmelsen TORG1-utom byggnader, i 
planområdets norra del finns egenskapsbestämmelsen ”plantering1” 
som reglerar att plantering med träd ska finnas. Trädens storlek ska vara 
tillräcklig för att skala ner bebyggelsen inom planområdet och dess 
placering ska inte påverka framkomligheten för räddningstjänstfordon. 
Kombinationen av att byggnader inte kan uppföras för nära gaturummet 
vid torget och att träd planteras framför fasad gör att huskropparna kan 
uppfattas som mindre dominanta. Det är rekommenderat att träd 
planteras längs med samtliga fasader utmed gatan förutsatt att ledigt 
utrymme finns och att bebyggelsen fortsatt är tillgänglig för 
räddningstjänst.  
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Prickmark innebär i planen att byggnad inte får uppföras inom det 
prickade området. Avsikten är att undvika bebyggelse i direkt anslutning 
mot gaturummet och på platser som ska vara obebyggda för markens 
användning. 

Rekreation 

Cirka 150 meter nordväst om planområdet finns Åkersön som ligger 
precis vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är 
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området 
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med 
Österdalälvens vattenlinje. En sträcka på 1,3 km är anpassad för personer 
med funktionsnedsättningar. 

 
Se människan-stigen 

Risker och störningar 

Buller 

Sweco Environment har utfört beräkningar av buller inför planarbetet 
kring utvecklingen vid Åkerö brofäste för byggnation av bostäder (2018-
06-28). Planområdet utsätts för bullerpåverkan från vägtrafik och i viss 
mån även järnvägstrafik. Vägtrafikbuller kräver mer omfattande åtgärder 
i frågan om fasadisolering då den innehåller mer ljudenergi vid de lägre 
frekvenserna, därför har utredningen utgått från att det är vägtrafiken 
som blir dimensionerande för samtliga bullerdämpande åtgärder. 
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Figur 1, riktvärdena för trafikbuller som bullerutredningen utgått från är enligt 
svensk författningssamling, SFS 2015:216 och med tillägg enligt SFS 2017:359. 

 

Figur 2, riktvärdena för buller från trafik inne i bostäder är enligt Boverkets 
byggregler (BBR), 2013-14. 
 
Husplaceringen som bullerutredningen har utgått från i mätningarna är 
enligt figur 3. Den västra delen med 4 och 8 våningar benämns som etapp 
1 och den östra delen med ett våningsantal på 4 och 7, benämns som 
etapp 2. Observera att utredningen utgår från ett högre våningsantal än 
vad som är möjligt enligt detaljplanen. 
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Figur 3, husplaceringsillustration från bullerutredningen. Obs. våningsantalet är 
högre än vad som är möjligt enligt detaljplanen. 
 
Två scenarier utreddes vid en husplacering med både etapp 1 och 2, dels 
en med den befintliga marknivån och en med förhöjning på delar av 
innergården för eventuellt införande av parkeringsgarage under mark. 
Vid beräkning framgick att skillnaden mellan planerna med eller utan 
garage inte gav någon märkbar skillnad gällande bedömning av 
trafikbullersituationen. Bedömningarna som inkluderar både etapp 1 och 
2 gäller därmed både för situationen med som utan införandet av 
garageplan. 

Utredningen har resulterat i följande slutsats: 

Bostäder:  

 För mindre bostäder med en bostadsyta max 35 kvm klaras 
samtliga riktvärden vid fasad och inga extra åtgärder krävs. 

 Fasader mot Insjövägen och Järnavägen utsätts för trafikbuller 
nivåer som ligger över riktvärdet för bostäder över 35 kvm. Detta 
innebär att vid beräkning av samtliga beräkningsunderlag krävs att 
minst hälften av bostadsrummen planeras så att de får tillgång till 
fasad där riktvärdena enligt 4§ i SFS 2015:216 uppfylls. 

 Om etapp 1 utökas med högdelen av etapp 2 medför det att hela 
fasaden mot innergården klarar riktvärdena om 50% av 
bostadsrummen får tillgång till fasaden. 

 Samtliga beräkningsunderlag ger möjligheter för placering av 
gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger 
skydd mot trafikbullret. I ett beräkningsexempel där etapp 1 byggs 
innan etapp 2 ges mer begränsade områden där riktvärdena 
uppfylls, detta kan dock lösas med lokala bullerskydd kring 
uteplatserna för flexiblare placering om behov uppstår. 
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 Fasad med större uppdelad sektion kommer enligt utredningen att 
ha det svårt att få tillräckligt med fasadyta för att klara riktvärdena 
enligt 4§ i SFS 2015:216 och bör därmed undvikas. 

 Om gavlarna på huskropparna inte klarar riktvärdena enligt 4§ i 
SFS 2015:216 så minskar det förutsättningarna för att 50 % av 
rummen får tillgång till fasad med acceptabel trafikbullernivå. En 
lösning på det kan vara att gavlarna utformas på så sätt att 
bullerskärmning uppstår. 

 Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas 
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt 
BBR. 

 Alla lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats 
som klarar riktvärdena för trafikbuller.  
 

Övriga lokaler (kontor/affärsverksamhet): 

 Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas 
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt 
BBR eller i förekommande fall SS 25268. 

En av slutsatserna från bullerutredningarna utgår från att befintlig 
byggnad vid Insjövägen 4 ska bevaras och att det skulle göra att etapp 1 
kan byggas enskilt utan etapp 2 och därmed klara riktvärdena enligt figur 
1 (4§ i SFS 2015:216). Byggnaden vid Insjövägen 4 har rivits i och med 
sanering av området, därmed är alternativet inte genomförbart. 

Om riktvärdena för buller överskrids ska bestämmelsen ”m1” tillämpas: 

”Överskrids riktvärdena för trafikbuller ska hälften av 
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Alla 
lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats 
som klarar riktvärdena för trafikbuller” 

Vibrationer 

En vibrationsutredning har tagits fram av Metron Miljökonsult AB (2014-
05-22) som innefattade det aktuella planområdet. Enligt utredning kan, 
baserat på mätresultat från nuvarande fordonstrafik, byggnation ske 
inom hela nybyggnadsområdet med maximala vibrationsnivåer på 0,8 
mm/s vägd RMS. Detta under förutsättning att styva bjälklag, såsom till 
exempelvis prefabricerad betong väljs vid byggnation i mer än ett 
våningsplan. 

Beträffande risker för framtida byggnadsskador till följd av 
fordonstrafiken bedöms inga risker föreligga med nuvarande 
förutsättningar. 
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Flyghinderanalys 

För att säkerställa att nödvändig hindermarginal finns för dalaflygets 
flygplatser och att inte CNS-anläggningar påverkas av nya höga 
byggnader har en flyghinderanalys tagits fram 2019-03-28, analysen 
påvisar att den tilltänkta nybyggnationen inte har någon sådan påverkan. 

Översvämningsrisk 

Enligt Leksand kommuns översiktsplan från 2014 är lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse nära Österdalälven +165 m.ö.h. 
vilket grundas på 10 000-årsflödet. Marknivåerna inom planområdet 
överstiger +175,6 m.ö.h. och ligger därmed över nivån som eventuellt kan 
drabbas av översvämning. 

Förorenad mark 

En miljöteknisk undersökning genomfördes 2014-05-30 av Ewen 
Miljökonsult, utredningen inkluderade bland annat en stor del av det 
aktuella planområdet. Målet med undersökningen var att utreda om 
nivån för känslig markanvändning (t.ex. bostäder och skolor) eller 
mindre känslig markanvändning (t.ex. industrier, handel och vägar) kan 
uppnås. 

Resultat från fält- och laboratorieanalyser påvisade inget som skulle 
omöjliggöra en markanvändning för bostadsändamål. Det kvarstod 
emellertid misstanke om föroreningar av olika grad i marken inom Åkerö 
13:8 där föroreningar kunde finnas i anslutning till gamla nedgrävda 
cisterner och ledningar, samt till eventuellt avlopp. För att området skulle 
kunna klassas som lämpligt för känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, skulle 
ytterligare studier genomföras. Det ansågs vara lämpligt att göra parallellt 
med när befintliga byggnader skulle rivas och i schaktningsarbeten. 

Utifrån den miljötekniska undersökningen genomfördes det, under 
vintern 2019/2020 av Structor Miljöteknik AB, en marksanering i och 
med rivningen av fem befintliga byggnader med tillhörande 
markinstallationer inom Åkerö 13:8 och 19:4. Byggnaderna bestod av två 
mindre komplementbyggnader och tre huvudbyggnader i form av en 
obemannad bensinstation, tankstation och service/bostadshus. Efter 
utförd rivning av byggnader och marksanering bedöms de uppställda 
övergripande samt mätbara åtgärdsmålen uppnås med avseende på 
analyserade parametrar. Fastigheterna bedöms kunna användas för 
bostadsändamål utan risker för människor eller miljö och uppfyller 
därmed nivån för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets 
riktvärden. 
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Solstudie 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. 
Resultatet av studien visar att om det aktuella området bebyggs med den 
högsta totalhöjd som är tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen 
och 19 meter i väst och öst, påverkas två befintliga villafastigheter i väst 
och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om planområdet berörs av 
skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och september. Under 
sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar 
byggnadsvolymerna enbart till skugga på den egna fastigheten eller 
obebyggda omkringliggande områden. 

Geotekniska förhållanden 
Ramböll Sverige AB framställde en översiktlig geoteknisk undersökning 
(2018-05-30) för att klarlägga markförhållandena och beskriva de 
geotekniska förutsättningar som underlag för upprättandet av 
detaljplanen. 

Den naturliga jorden inom området består av varierande lager av 
sediment bestående av i huvudsak silt och finsand (siltig finsand, 
finsandig silt). Finsedimentens övre del har torrskorpekaraktär. 
Siltens/finsandens övre del har mycket lös och lös lagringstäthet ner till 
cirka 3 - 4 meter, medelfast lagringstäthet ned till cirka 7 - 8 meter under 
mark och övergår sedan till medelfast och fast lagringstäthet. 
 
Uppmätta vattenkvoter ligger mellan 8 - 22 %. Inga jord-bergsonderingar 
har utförts för fastställande av djup till berg. Ur tjälfarlighetssynpunkt 
kan förekommande jord inom området hänföras till Tjälfarlighetsklass 4, 
vilket innebär ”Mycket tjällyftande jordarter” enligt AMA Anläggning 13. 
 
Området bedöms inte ha stabilitetsproblem, jorden är däremot känslig 
för erosion vilket måste beaktas vid schaktarbete. 

Utredningens geotekniska rekommendationer: 

Grundläggning av byggnader bedöms kunna ske på förstärkt utbredd 
platta efter att ytliga lösa jordlager ner till 3 - 4 meter har avlägsnats. 
Översiktliga sättningsberäkningar visar på acceptabla storleksordningar 
på sättningar under förutsättning att grundläggning utförs under 
överliggande lösa jordlager. I detta skede kan inte pålgrundläggning helt 
uteslutas, eftersom lasterna för eventuella byggnader inte föreligger. 

Terrass för hårdgjorda ytor kommer att bestå av finsand och silt vilket 
innebär att överbyggnader bör dimensioneras för terrass av mycket 
tjälfarlig jord. Schakt för ledningar kommer att utföras i silt och finsand, 
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samt över grundvattenytan. Schaktslänter kan behöva skyddas mot 
erosion från nederbörd. 

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras som underlag för 
projektering av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det 
finns ett första förslag avseende nivåer, placering av byggnaderna, behov 
av schakter, schaktdjup, fyllningstjocklekar och preliminära 
lastnedräkningar för byggnaderna. 

Grundvatten 
Planområdet ligger, enligt vattenförvaltningsförordningen, ovan ett 
skyddat område för grundvatten (Badelundaåsen-Leksand-Borlänge). 
Särskild hänsyn bör tas för att undvika markföroreningar vid användning 
av petroleumprodukter och andra förorenande kemikalier i 
byggnadsskedet samt vid planering för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. 

Hydrogeologiska förhållanden  

Enligt den geotekniska utredningen från 2018-05-30 bedöms 
grundvattenytan ligga högre än Siljans vattennivå.  

Grundvattenytan inom planområdet påverkas av vattennivån i 
Österdalälven, grundvattenytan varierar sannolikt med avståndet från 
Österdalälven och nivån bedöms kunna variera mellan +160 och +165 
meter över havet. 

Radon 

Planområdet är enligt Rambölls geotekniska undersökning beläget inom 
ett normalriskområde för radon. Byggnader ska grundläggas 
radonskyddat. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst har en insatstid på högst 10 minuter. 

Det finns två alternativ avseende val av utrymningsmöjligheter från 
byggnaderna vid det aktuella området. Första alternativet innefattar 
räddningsvägar och skylift. Det ska finnas en huvudutrymningsväg per 
byggnad där den alternativa utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs 
av fönster eller balkong. Fönsterbröstning eller balkongräcken får högst 
vara beläget den höjd som motsvarar räckvidden från brandkårens skylift. 
I dagsläget har brandkåren i Leksand en skylift som om den placeras 10 
meter från fasad har en räckvidd på 25 meter. Lägenheterna ska vara 
åtkomliga från Insjövägen respektive Järnavägen om de är genomgående. 
Om lägenheterna inte är genomgående eller åtkomliga från närliggande 
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väg, ska brandkår kunna nå bostadens balkongräcke eller 
fönsterbröstning från annat håll. De krav för uppställning av höjdfordon 
som ska användas för utrymning av bostadsbyggnader återges i Boverkets 
byggregler BBR25 kapitel 5:721. 

Det andra alternativet för utrymningsmöjligheter är ett Tr2-trapphus 
utfört enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246. Tr2-trapphus kan 
nyttjas som enda utrymningsväg från byggnader där brandkårens bärbara 
stegar eller höjdfordon inte kan användas. Inget av alternativen kräver 
åtkomst till yttertaken. Tillträde till yttertaken sker enligt Boverkets 
byggregler BBR25 kapitel 5. 

Service 
Service tillgodoses primärt inom Leksands-Noret som är beläget på andra 
sidan Leksandsbron. Viss service finns emellertid på Åkerö, bland annat 
finns det inom 100 respektive 300 meter från planområdet förskola och 
grundskola. Leksands folkhögskola är lokaliserad cirka 500 meter från 
det aktuella området vid Åkersön. 

 
Åkerö skola, grundskola 

  

30



 

17 

Detaljplan för Åkerö brofäste 

Leksands kommun, Dalarnas län 

Trafik 
Användningen ”VÄG” möjliggör för eventuell breddning av väg, 
parkering längs med gata, samt gång- och cykeltrafik.  

Gatunät och biltrafik 

Planområdet gränsar till Järnavägen i väst och Insjövägen i öst. I den 
södra kanten av planområdet sträcker sig Färjvägen, vägen används som 
utfart för villabebyggelsen. Färjvägen har i plankartan en bestämmelse 
för markreservat för gemensamhetsanläggning (g) och ska tillämpas som 
utfart för det aktuella området, samt för villafastigheter som brukar vägen 
idag. Delar av kvartersmarkens avgränsning regleras med utfartsförbud 
för att inte medge utfarter mot Järna- och Insjövägen med anledning av 
att nya utfarter till omkringliggande vägar skulle bidra till en osäker 
trafiksituation. 

Kollektivtrafik 

Avståndet till Leksands Resecentrum är cirka 1 km, därifrån utgår lokala 
busslinjer, fjärrbussar, samt den regionala och nationella tågtrafiken. 
Närmaste busshållplats som trafikeras av lokala linjer finns i anslutning 
till planområdet vid korsningen mellan Insjövägen och Övermovägen.  

I framtiden kan det vara aktuellt med en byggnation av cirkulationsplats 
vid Insjövägen och Övermovägens korsning, en sådan byggnation 
kommer då innebära att dagens busshållplats skulle flyttas mer norrut till 
VÄG-området längs med Insjövägen. 

Busshållplats intill Insjövägen och Övermovägens korsning. 
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Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelväg finns utmed Järnavägen och Insjövägen som bland 
annat leder till Noret, Källberget och Västanvik. Vid Järnavägen och 
Insjövägen finns det hastighetssäkrade passager för gång- och cykeltrafik. 

Parkering 

För den nya bebyggelsen inom området ska det anordnas parkering som 
tillgodoser flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens 
parkeringsnorm för bil och cykel. Enligt normen är minimiantalet för 
bilparkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller ombyggnation vid 
Åkerö (zon 2) 1,1 parkeringar per lägenhet. Enligt parkeringsnormen ska 
även cykelparkering ingå vid nybyggnation där det bör finnas platser 
både inom- och utomhus. Antal cykelparkeringar inom zon 2 ska vara 1 
plats per 1-2 rumslägenhet och 2 cykelplatser per lägenhet som har tre 
rum eller fler.  

Utomhusparkeringen bör lokaliseras nära bostadsentrén och alltid 
närmare än motsvarande bilparkering, samt vara försedd med 
väderskydd, ramlåsning och belysning. Inomhusparkering bör anordnas i 
förrådsutrymme som kan nås från markplan. 

Planens bestämmelser möjliggör för parkeringar på innergården samt 
parkeringsgarage under och över markplan. Ett avtal som möjliggör 
ytterligare parkering kommer att tecknas med ägaren till en närliggande 
fastighet direkt söder om planområdet så att bostäder och verksamheter 
inom planområdet uppfyller kommunens parkeringsnorm. 

Barnperspektiv 
Vid det närliggande skogsområdet Åkersön finns tillgängliga stigar som 
passar familjer med exempelvis barnvagn. Lekmöjligheter finns vid Åkerö 
grundskola som efter skoltid är öppen för allmänheten, under vintertid 
spolas is för skridskoåkning inom skolområdet. Riddarlekparken som är 
kommunens största lekpark är lokaliserad mellan Kulturhuset och 
Leksands hembygdsgårdar och ligger inom gångavstånd från 
planområdet. Säkra passager, GC-vägar och busshållplatser finns i 
anslutning till planområdet och möjliggör för att barnen ska kunna ta sig 
till skola och aktiviteter. 
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Bebyggelse 

Bebyggelse inom planområdet 

Idag finns det inga byggnader inom planområdet. Tidigare fanns det olika 
verksamhetsbyggnader som skiftade mellan 1-2½ plan och där fasaderna 
var i ljus puts eller vit plåtfasad. Bebyggelsen uppfördes mellan 1930-
1947. 

 I den västra delen av området fanns en obemannad bensinstation 
med verkstad och drivmedelsförsäljning på bottenvåningen och 
bostäder på övre plan. Byggnaden ska ha uppförts 1947 och sedan 
uppförandet har en vindsvåning inretts och dörrarna på 
bottenvåningen bytts ut. 
 

 Intill Insjövägen i områdets nordöstliga riktning fanns en byggnad 
som bland annat har inrymt olika serviceverksamheter på 
bottenvåningen och bostäder på övervåningen. Byggnaden 
uppfördes runt 1935 och likt ovan nämnd bensinstation har 
byggnaden sedan uppförandet inretts med vindsvåning och 
dörrarna på bottenvåningen har bytts ut. 
 

 I den östra delen av planområdet fanns en nedlagd tankstation och 
verkstad lokaliserad. Byggnaden var uppförd omkring 1930 och 
hade sedan dess förändrats i form av nya fönster, dörrar, portar 
och ett nytt större skärmtak i ny placering. 

 
Bild över tidigare bebyggelse inom planområdet 
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Bebyggelse angränsande till planområdet 

Planområdet har visuell kontakt med Noret på andra sidan Österdalälven. 
Norets bebyggelse närmast älvkanten består av flerbostadshus med ljusa 
fasader i puts eller trä med i huvudsak två till tre våningar. Inne i 
Leksands-Noret finns ett antal nybyggda flerbostadshus med tre till fem 
våningar, utförda med putsade fasader i faluröda eller ljusa kulörer.  

 
Bilden visar flerbostadshuset Länsmannen som färdigställdes 2017 i direkt anslutning 
till riksintresset kulturmiljövård för Leksands-Noret 
 

 
Bild mot Noret från verksamhetsområdet söder om planområdet. Väster om riksvägen 
syns flerbostadshusen vid Snedkanten som är fem våningar högt. 
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Söder om planområdet finns verksamheter såsom postens företagscenter, 
bygghandel och bilverkstad. Byggnaderna är relativt stora och har 
lådliknande plåtfasader på 1-1½ våningar. Övrig bebyggelse omkring 
planområdet består av blandad villabebyggelse från varierande tidsåldrar 
med en till två våningar där fasaderna består av puts, tegel och trä med en 
skiftande utformning och färgsättning.  

Bilden visar den blandade bebyggelsen som finns inom Åkerö med större 
verksamhetslokaler, skolverksamhet och villabebyggelse. 
 

 
Verksamhetslokaler som ligger cirka 60 meter direkt söder om planområdet. 
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Villabebyggelse längs med Gamla Siljansnäsvägen 
 

Planerad bebyggelse 

I planen möjliggörs markanvändning för ”B” bostäder och ”C1” centrum 
(utom drivmedelsförsäljning). Bostäder och centrumverksamhet anses 
vara lämpligt med hänsyn till områdets centrala läge och att det redan 
finns funktionsblandning mellan bostäder och verksamheter vid Noret på 
andra sidan Österdalälven och vid detaljplanens angränsande områden. 
Bostäder är områdets huvudsyfte, i användningen ingår olika former av 
boende av varaktig karaktär, särskilda boenden och fritidsbostäder. 
Centrum innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller som ska 
vara tillgängligt för många människor. Det kan bland annat vara butiker, 
service, samlingslokaler och frisör. Verksamheterna får inte vara störande 
eller medföra olägenheter för omgivningen vad gäller exempelvis buller, 
lukt och trafik enligt miljöbalken. Drivmedelförsäljning som kan tolkas in 
i centrumanvändningen anses inte vara passande inom planområdet och 
har därför uteslutits från centrumändamålet med tillägget ”utom 
drivmedelförsäljning”. 

Planbestämmelsen ”e4” begränsar lokalarean per verksamhet till högst 
100 kvm och att den totala lokalarean högst får vara 200 kvm inom 
egenskapsområdet. Bebyggelse närmast Leksandsbrons södra brofäste 
ska förberedas för centrumfunktioner enligt bestämmelsen ”f7” genom att 
golvnivån på entréplan ska anpassas till anslutande marknivå, våningen 
bör ha en rumshöjd på minst 3,5 meter för att tillskapa en rymlig yta för 
verksamheter. Entréer ska finnas mot förgårdsmark eller torg enligt 
bestämmelsen ”f6”, förgårdsmark är det område som inte får bebyggas 
och som ligger närmast vägen. Genomgående entréer regleras inte i 
plankartan, men det är att föredra för att ge de boende åtkomst åt bägge 
sidor av bostadshusen. 
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Fasadens höjd i planområdets norra del kan utformas i 4, 5 eller 6 
våningar (f2) och byggnaden kan ha en högsta nockhöjd på 26 meter (h1). 
Denna del av planområdet bedöms kunna bebyggas med högre 
flerbostadshus för att visuellt förbinda Åkerö med Noret. I öst och väst 
inom aktuell plan kan fasaden utformas i 2, 3 eller 4 våningar (f1) och den 
högsta nockhöjden i meter är 19 (h2). Byggnader som uppförs med 
träkonstruktion kan bli högre än likvärdiga hus som byggs i annat 
konstruktionsmaterial, med anledning av det möjliggör detaljplanen för 
en högre nockhöjd för att inte förhindra eventuellt byggande i trä. 

Detaljplanens utformningsbestämmelser har utgått från att 
nybyggnationer ska fortsatt ha en färgsättning och utformning som följer 
den karaktär som finns inom Leksand, utan att motarbeta modern 
arkitektur. Bestämmelsen ”f3” reglerar att utformningen av ny bebyggelse 
ska upplevas ha uppbrutna volymer, både i fasad och höjd, då långa och 
rätblocksartade byggnadsvolymer bör undvikas. En mer varierad fasad 
med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att uppfatta en 
större volym som anpassad, volymerna trappas även ned mot omgivande 
bebyggelse. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett varierande 
uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, 
nyanser av färger med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i 
falurött, mindre partier kan utföras i träfärgad eller grå kulör – 
exempelvis obehandlat eller järnvitriolbehandlat trä. Mindre partier 
syftar till exempelvis socklar, fasader vid balkonger och entrépartier eller 
liknande. Bestämmelsen om färgsättning på fasad omfattar inte fönster, 
dörrar och balkonger. Färgsättning på dessa bör helst utformas i 
traditionella färgtoner som exempelvis ockragul eller engelskt röd, samt 
att fönster utformas med spröjs. 

 
Illustrationsexempel på hur det går att bygga enligt bestämmelsen f3 med uppbrutna 
volymer och med variation i fasad och höjd. Illustration gjord av Arcum 
Arkitektkontor 
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Hustaken som inom detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse ska 
enbart vara tegelröda sadeltak, takens vinkel regleras i detaljplanen med 
en bestämmelse som säger att minsta takvinkel ska vara 22 grader (o1). 
För att anpassa takutformning till traditionell bebyggelse i Leksand är 
tegelfärgade takpannor eller bandtäckt plåt att föredra. I den västra och 
östra delen av planområdet får solpanel och solceller belägga eller ersätta 
max 50 % av takens yta (f4), vilket gäller all takyta inom 
egenskapsområdet. Området i den norra delen som möjliggör för högre 
bebyggelse regleras med bestämmelsen ”f5” om att solpanel och solceller 
får belägga eller ersätta de takpartier som inte är synliga från 
Leksandsbron. 

”e1, e2, e3” - Utnyttjandegraden inom planen regleras inom 
användningen med tre egenskapsområden som har en största 
byggnadsarea i kvadratmeter. Storleken på tillåten byggnadsarea utgår 
från vad som anses vara lämpligt inom egenskapsområdenas areal. 

Korsmark reglerar i plan att marken endast får förses med 
komplementbyggnader, samt får byggas under och över med ett bjälklag 
som planteras för att möjliggöra för parkeringsgarage. 

Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 5 meter och regleras med 
bestämmelsen h3. 

  

38



 

25 

Detaljplan för Åkerö brofäste 

Leksands kommun, Dalarnas län 

3 KULTURMILJÖ 

Nedan beskrivs framtagen siktstudie från riksintresset för 
kulturmiljövård Leksands-Noret, kulturmiljöanalys för planområdets 
närområde, antikvarisk konsekvensbedömning och kommunens 
bedömning utifrån kulturmiljövärdena. Inom planområdet finns inga 
byggnader med kulturhistoriskt värde. 

3.1 SIKTSTUDIE, RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD  

En siktstudie har tagits fram för att fastslå hur stor påverkan föreslagen 
bebyggelse har utifrån höjd och färgsättning på riksintresset för 
kulturmiljö vid Leksands-Noret och kyrkan. Siktstudien syftar till att visa 
planerad bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för 
kulturmiljövård. 

Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse 
inte att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma 
stora delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer 
föreslagen bebyggelse inte att vara synlig. De platser som föreslagen 
byggnation kommer att synas från är majstångsplatsen vid norra 
brofästet och kajenområdet. 

Bild från siktstudien som visar möjlig vy mot planområdet från majstångsplatsen vid 
norra brofästet med en bebyggelse utformad i fem och sex våningar i norra delen 
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Bild som visar siktlinjen från kyrkområdet mot planområdet. Vegetationen närmast 
kyrkan och på Åkersön bidrar till att föreslagen bebyggelse inte kommer synas från 
platsen 

 

3.2 KULTURMILJÖANALYS 

En kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag framtaget för att tydliggöra 
kulturmiljöns egenskaper och karaktäristik, utan att dessa vägts mot 
andra intressen. När kommunen sedan fattar beslut om detaljplanen ska 
en avvägning göras mellan olika allmänna intressen, exempelvis 
kulturmiljöer bostadsbyggnation och enskilda intressen.  

Dalarnas museum har på kommunens uppdrag arbetat fram en 
kulturmiljöanalys, daterad 2020-10-14. Analysen visar på vilka värden 
som finns inom planområdet, i anslutning till planområdet och även i 
Åkerö i stort.  

Här nedan följer en sammanfattning av kulturmiljöanalysen: 

Följande egenskaper inom inventeringsområdet bedöms i analysen vara 
värdebärande för historien om Leksands uppkomst samt 
kulturlandskapet i stort: 

• Kvarvarande öppna markavsnitt med hävdad eller tidigare 
hävdad odlingsmark. 

• Sandstränderna längs Österdalälvens södra strand väster om 
bron, som är ett av få oförvanskade avsnitt av älvrummet. 
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• Den sammanhållna byggnadshöjden om högst två hela våningar 
beträffande såväl äldre som nyare tillkommen bebyggelse. 

• Att nyare tillkommen bebyggelse i hög utsträckning inramats på 
ett hänsynsfullt sätt i landskapet i förhållande till den äldre, 
synnerligen värdefulla bondbyn, samt även att många nytillskott i 
Åkerö som stort utformats med faluröd träfasad eller med 
knuttimrad stomme. 

 

Inom det undersökta området, men utanför aktuellt planområde, finns 
även andra kulturhistoriska sammanhang som varit mycket betydande 
för platsens framväxt och historia. Sammanfattningsvis är dessa: 

 Överfarten mellan älven med beståndsdelarna Färjbacken, 
Brovaktarstugan, dolda spår av flottbron samt den nuvarande bron 
tillkommen år 1925. Platsens betydelse i Dalarnas vägnät 
vidmakthölls även under 1900-talet och i samband med detta 
tillkom flera bensinmackar i området. Av dessa kvarstår den före 
detta Texacomacken från år 1931 samt en verkstadsbyggnad från 
cirka år 1960 som tillsammans utgör nuvarande The beer factory. 
Dessa byggnader bedöms ha särskilt kulturvärde. 

 Kvarvarande delar av Färjeåkern hänger samman med Övermo 
gård och utgör en väsentlig del i anläggningens historiska 
läsbarhet och bedöms därför har mycket höga kulturvärden. 

 Bröderna Jacobssons fastighet med bostadshus och uthuslänga 
kan berätta om industrisamhällets framväxt i Leksandsbygden och 
är ett exempel bland flera på hur liknande verksamheter 
etablerades runt om i byarna kring sekelskiftet år 1900. 
Bebyggelsemiljön bedöms ha särskilt kulturvärde. 

 Bleckslagare Petterssons senare sadelmakare Holmströms stuga 
med tillhörande uthuslänga bedöms ha ett kulturvärde eftersom 
byggnaden, dock delvis förändrad, kan berätta om obesuttna och 
småhantverkare i Leksandsbygden historiskt. 

 Längs Gamla Siljansnäsvägen och Insjövägen finns 
egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal som bedöms ha särskilt 
kulturvärde respektive kulturvärden. Bebyggelsen kan berätta om 
de förändringar som inträffade i Leksandsbygden beträffande 
sysselsättning i samband med industrisamhällets intåg är tidiga 
exempel på bostäder utan jordbruk för exempelvis näringsidkare 
med annan sysselsättning. 
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 I det undersökta området finns bebyggelse som på ett särskilt 
tydligt sätt anpassats efter Leksandsbygdens traditionella 
byggnadskick. Två sådana hus bedöms ha kulturvärden, ett urval 
som är gjort med hela Åkerö i beaktning. Området innefattar även 
mer stiltypiskt modernistiska småhus, varav två villor och ett 
område med grupphus bedöms ha särskilt kulturvärde respektive 
kulturvärden. 

Då kulturmiljöanalysen saknar kartredovisning har planbeskrivningen 
kompletterats med ett kartutsnitt upprättat av Dalarnas museum och 
kompletterad med orienterande text, se nedan:  

 
Det röda området markerar värdefullt kulturlandskap. Lila områden markerar 
bebyggelse med kulturvärde. Blå områden markerar bebyggelse som bedöms ha 
särskilt kulturvärde. 
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3.3 ANTIKVARISK KONSEKVENSBEDÖMNING 

För att kunna ta reda på eventuella konsekvenser som föreslagen 
detaljplan kan ha på den närliggande kulturmiljön vid Åkerö och Edshult, 
samt på riksintresset för kulturmiljövård, vid norra sidan av 
Österdalälven har SWECO arbetat fram en antikvarisk 
konsekvensbedömning, daterad 2021-10-12. 

Konsekvensanalysen består av tre delar: Förutsättningar, 
Bedömningsgrunder och Konsekvensbedömning. 

Förutsättningar redovisar de dokument, lagar och begrepp som 
styrt arbetet med konsekvensanalysen. Där nämns också en 
kortfattad sammanställning av platsens historia.  

Bedömningsgrunder redovisar de dokument som legat till 
grund för den kulturhistoriska värderingen av platsen. Där ingår 
bland annat översiktsplanen, den tidigare utförda kulturmiljö-
analysen och en redogörelse för platsens värden. De 
karaktäriseringar som gjorts och de värden som identifierats i 
dessa dokument bildar utgångspunkt för bedömningen av 
planförslagets påverkan på kulturmiljön.  

Konsekvensbedömning redovisar vilka konsekvenser 
planförslaget samt nollalternativet får för kulturmiljön. Här 
beskrivs planförslaget med avseende på Byggnadshöjder och 
volymer, Struktur, Gestaltning samt Kulturmiljö och landskapsbild. 
Målet är att belysa och bedöma hur viktiga 
stadsbyggnadsegenskaper påverkas av den planerade bebyggelsen. 

Förutsättningar 

De lagar och dokument som undersökningen har utgått från för att kunna 
göra en bedömning av planförslagets konsekvenser för kulturmiljön är: 

 Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken (SFS 1988:808) samt 
Riksantikvarieämbetets handbok Kulturmiljövårdens riksintressen 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (2014). 

 Den allmänna lokaliseringsprövningen, de allmänna 
varsamhetskraven samt förvanskningsförbudet i 2 och 8 kap. plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900). 

 Boverkets byggregler (BBR27) samt riktlinjer för värdering och 
hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 De nationella kulturmiljömålen enligt Kulturmiljöns mångfald 
(Kulturdepartementet prop. 2012/13:96). 
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Historiskt har södra brofästet haft en stor betydelse för transporter över 
Österdalälven. År 1670 byggdes första flottbron och dagens bro som 
byggdes på 1920-talet har tillsammans med byvägarna från Åkerö och 
Övermo blivit en naturlig mötesplats och en knutpunkt för logistik och 
transporter. Särskilt gäller det området som idag avgränsas av 
Järnavägen i väster och Insjövägen i öster. Vid sekelskiftet 1900 började 
antalet småindustrier att växa och omkring 1930 etablerades både 
bensinstationer och bilverkstäder. Efter att nuvarande Järnavägen 
byggdes vid mitten av 1930-talet har utvecklingen successivt gått mot 
större enheter med behov av upplagsplatser och mer plats för bilar. 
Under de senaste decennierna har det funnits såväl bil- och 
byggvaruhandlare som mindre industrier och matbutiker längs 
Järnavägens östra sida.  

Parallellt med de växande verksamheterna i den västra delen av området 
har den östra sidan byggts ut med friliggande bostadshus. Omkring 
sekelskiftet 1900 började ett mindre egnahems-område att växa fram 
vilket med tiden kompletterats av kataloghus. 

Utvecklingen av området mellan Järnavägen och Insjövägen avviker i 
flera avseenden från de två angränsande områdena av Åkerö och Edshult. 
Till att börja med så var det Åkerös jordbruksmark som togs i anspråk för 
utbyggnaden av det nya området vid förra sekelskiftet. Ännu i början av 
1930-talet bestod det huvudsakligen av åkrar men med bygget av 
Järnavägen och den växande biltrafiken kom förändringarna. 

Edshult har en helt annan karaktär än Åkerö då marken var fördelad på 
tre större gårdar som därtill var uppbyggda med de sydsvenska 
herrgårdarna som förebild. Stora bostadshus flankerades av dubbla 
flygelbyggnader och fägården låg tydligt avskild från den representativa 
gårdsmiljön och dess trädgård. 

Bilden nedan visar området söder om älven med byarna Åkerö, Edshult 
och Övermo som de såg ut 1970. Här syns fortfarande tre tydliga 
karaktärsområden. Åkerö och Övermo är traditionella byar starkt 
kopplade till jordbruket med åkermarken fördelad på ett stort antal små, 
långsmala skiften (Åkerö markerat som rött område). Edshult består av 
tre större gårdar med representativa gårdsmiljöer och sammanhängande 
mark (grönt område). I den östra delen av Åkerö, mellan Järnavägen och 
Insjövägen, finns ett stort inslag av verksamheter på den västra sidan och 
egnahem/villor på den östra. Här finns bara konventionella villatomter 
utan koppling till jordägande och jordbruk (trekanten norr om gula 
strecket).  
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Åkerö, Edshult och Övermo som de såg ut 1970. Del av ekonomiska kartan hämtad 
från www.lantmateriet.se 2021-04-27 
 
Omkring 1960 var Åkerö och Edshult fortfarande karaktäriserades av den 
öppna jordbruks-marken. I Edshult var de tre gårdarna alltjämt intakta 
och bebyggelsen i Åkerö låg huvudsakligen längs de gamla bygatorna. 

Stora förändringar skedde under 1960- och början av 1970-talet. Åkerö 
började förtätats och åkermarken i Edshult är till stora delar tagen i 
anspråk för bebyggelse. I området däremellan har marken i högre grad 
omvandlats för att passa olika verksamheter. 

Ortofotot nedan som är från 2020 visar tilläggen från de senaste 35 åren. 
Åkerö har förtätats än mer, inte minst i de norra och sydöstra delarna. 
Edshult har bebyggts i sådan omfattning att i princip hela den 
ursprungliga åkermarken har försvunnit. Flerbostadshusen längs 
Dalälvens södra strand är en ny byggnadskategori i området och i bildens 
mitt syns att byggnaderna och de hårdgjorda ytorna som tillhör 
verksamhetsområdet har ökat i storlek. Riksvägens dragning har 
separerat Övermo från Edshult vilket fått påtagliga negativa 
konsekvenser för sammanhanget och kulturlandskapet. Längst till 
vänster i bild syns också att Åkerös tidigare små skiften numera brukas 
som större enheter, något som tidigare var förbehållet gårdarna i Edshult.  
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Ortofoto som det såg ut 2020. Foto från www.lantmateriet.se 2021-04-27. 

 

Bedömningsgrunder 

Undersökningen beskriver de delar i kommunens Översiktsplan från 
2014 som rör detaljplaneområdet. Det nämns att planens övergripande 
fokus är en tillväxt i kommunen på omkring 200 invånare per år. Till 
följd av tillgången till social service och kollektiva trafiklösningar bedöms 
utvecklingen huvudsakligen ske i tätorterna och längs 
kommunikationsstråken. Att denna utveckling kommer att medföra 
konsekvenser tar översiktsplanen tydligt ställning för: 

För att öka attraktionskraften och kunna locka hit nya 
invånare måste kommunens kvaliteter behållas och 
underhållas samtidigt som möjligheter ges för utveckling. 
Detta innebär en balansgång där allt inte kan bevaras i sin 
ursprungliga form. Exploatering för fler attraktiva 
boendeformer och näringslivsmöjligheter/arbetstillfällen 
/kommersiell service krockar ibland med andra värden och 
miljöfaktorer. 

Vid Åkerö finns det riktlinjer för hur området skall utvecklas: 

I norra delen av Åkerö finns idag företagsverksamheter. Det 
vore önskvärt om området närmast rondellen på sikt skulle 
kunna omvandlas till bostäder. Området bör kunna bebyggas 
med högre flerbostadshus som visuellt förbinder Åkerö med 
Noret. Åkerö och Edshult bör generellt kunna förtätas med 
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bostäder. Villabebyggelsen bör ha högst två våningar, 
flerfamiljshus kan ha fler våningar. 

SWECO nämner att det inte framgår vad som menas med ”högre 
flerbostadshus”, men med tanke på den avsedda visuella kopplingen till 
Noret är en jämförelse mellan de två områdena relevant. För Noret görs 
en tydligare bedömning att en ”byggnadshöjd till och med fem våningar 
kan vara acceptabel” inom de delar som inte ingår i riksintresset. 

Det finns också ett antal generella riktlinjer för tätorten som helhet. Här 
står bland annat att: 

Antal våningar och exploateringsgraden ska anpassas till 
omgivningen. Något högre bebyggelse kan tillåtas där stads- 
och landskapsbilden inte påverkas negativt. Inom 
riksintresseområdet ska våningsantalet avgöras från fall till 
fall med hänsyn taget till kulturmiljön. Utanför 
riksintresseområdet kan byggnadshöjd till och med fem 
våningar vara acceptabelt. Området närmast brofästet i 
Åkerö bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som 
visuellt förbinder Åkerö med Noret. 

I länsstyrelsens yttranden över översiktsplanen gällande kulturmiljö 
(2013 och 2014) nämns endast behovet av förnyade rekommendationer 
kring bebyggelseutvecklingen inom riksintresset Leksands-Noret. De 
exploateringsområden som redovisas, bland annat Åkerö brofäste, 
kommenteras inte. 

Utöver översiktsplanen beskrivs innehållet som är applicerbart för 
detaljplanen från andra kommunala dokument som: 

 Leksands kulturmiljöprogram, 2021 
 Bostadsförsörjningsplan, 2016/2021 
 Gällande detaljplan, 1957 
 Planprogram Åkerö brofäste Järnavägen-Insjövägen, 2015 
 Sikstudie 2019 
 Kulturmiljöanalys Nordöstra Åkerö, 2020 

 

Riksintresse för friluftsliv Siljan (MB 4 kap. 2§):  

Planområdet omfattas av de bestämmelser som finns i Miljöbalkens 4 
kap. 1§ till följd av att det ingår i riksintresseområdet kring Siljan och 
Orsasjön. Här anges att exploateringar endast för göras om de inte 
påtagligt skadar riksintressets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna 
skall dock, enligt lagen, inte utgöra hinder för utvecklingen av tätorter. 
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Syftet är i första hand att långsiktigt skydda turismens och friluftslivets 
intressen. 

Åkerö ingår inte i något riksintresse för kulturmiljö men gränsar mot 
riksintresse för kulturmiljö W46 Leksands-Noret (MB 3 kap. 6§) på norra 
sidan av älven. Riksintressen för kulturmiljö skall skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada kulturmiljön. 

Motivet till riksintresset för kulturmiljö vid Leksands-Noret är: 

Bygdecentrum vid Siljan i ett läge där sambandet med älven 
och kommunikationerna på och över denna är påtagliga. 

I uttrycken för riksintresset anges: 

Kyrkvall med medeltida kyrka, klockstapel från 1600-talet, 
präst- och klockarboställen, gästgivaregård och tingsplats. I 
anslutning till kyrkomiljön har en tätort med karaktär från 
sekelskiftet 1900 vuxit upp på gammal åkermark nära byn 
och kyrkan. 

Av de många kulturvärden som finns redovisade i översiktsplanen, 
kulturmiljöprogrammet, riksintresset, planprogrammet och 
kulturmiljöanalysen är det en begränsad del som är applicerbara på det 
aktuella planområdet. Eftersom inga byggnader berörs handlar det i 
stället om kulturhistoriska sammanhang och stads- och landskapsbilden. 
De värden som lyfts fram är dock alla knutna till den äldre historien och 
dess bebyggelse. Bebyggelsen från det sena 1900-talet är mer summariskt 
behandlad. I dokumenten finns inte heller någon analys av vilka 
konsekvenser det sena 1900-talets stadsbyggnadsprinciper fått för 
kulturlandskapet.  

Konsekvensbedömning 

Trots att översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och 
planprogrammet för Åkerö brofäste har olika beslutsdatum är det 
uppenbart att de alla tillkommit under en gemensam process. Alla tre tar 
ställning för en utveckling av planområdet och uppförandet av 
flerbostadshus med en visuell koppling till Noret. På så vis skall den 
centrala tätorten växa genom att den södra sidan av Österdalälven knyts 
samman med Leksands nuvarande centrum, både funktionsmässigt och 
visuellt. 

Riksintresset Siljan avser att skydda områdets natur- och kulturvärden 
för att långsiktigt främja turismens och friluftslivets intressen. 
Planområdet saknar byggnader idag men har varit bebyggt historiskt sett. 
Det avskärmas därtill av gator på alla sidor varav två är vältrafikerade 
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landsvägar. Därmed har det inte funnits och finns inte några intressen för 
friluftslivet inom området. Det lilla inslaget av träd utgör inte heller ett 
naturvärde av sådant slag som riksintresset avser att skydda. Däremot 
kan en exploatering komma att påverka områdets övergripande 
kulturvärden. I detta avseende sammanfaller bedömningen av påverkan 
på riksintresset med påverkan på kulturvärdena i allmänhet. Skälet är att 
riksintresset Siljan inte redogör för vilka kulturvärden som är avsedda att 
skyddas. De värden som skall skyddas är de som pekats ut i andra 
dokument. I detta fall Leksands översiktsplan och kulturmiljöprogram 
samt riksintresset Leksands-Noret. 

En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar 
fortsättningsvis kommer att vara synliga i landskapet. I detta 
sammanhang är det särskilt kyrkans historiska och nuvarande roll som 
landmärke och höjdmarkör i Leksand som bör bedömas. Med det aktuella 
planförslaget tillåts en bebyggelse i sex våningar, en höjd som understiger 
kyrkans. Bostadsbebyggelsens samlade volymer i anslutning till annan 
näraliggande bebyggelse förmedlar också ett helt annat intryck än den 
friliggande kyrkan och dess klockstapel. I båda fallen fungerar 
byggnaderna som målpunkter i landskapet. Kyrkan står som målpunkt i 
förlängningen av Kyrkallén och Rättviksvägen, och bebyggelsen i 
planförslaget står som målpunkt i förlängningen av Leksandsbron.  

Bedömningen av en åtgärds påverkan på ett riksintresse skall enligt 
Riksantikvarieämbetet handbok utgå från följande: 

I de fall den föreslagna åtgärden innebär att de 
riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller delar av 
dessa, förloras eller förvanskas bör skadan bedömas som 
påtaglig. Det kan handla om att fysiska uttryck – objekt, 
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband – 
försvinner eller att nytillskott dominerar över eller släcker ut 
de karaktärsdrag och samband som är avgörande för 
riksintresset. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan är bedömningen att riksintressets 
uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget. Det 
riksintressanta landskapets läsbarhet kommer inte heller att påverkas då 
förslaget inte innebär några förändringar av Leksandsbron eller i området 
kring brofästet. Med hänvisning till matrisen, på sidan 6 i den 
antikvariska konsekvensbedömningen, kan bedömningen sammanfattas 
med att riksintressets värden förblir oförändrade och att planförslaget 
därmed får neutral påverkan. 
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Att bebygga området med hus för bostäder och handel är inte 
kontroversiellt ur historisk synvinkel. Detta har varit och är fortfarande 
den dominerande användningen av bebyggelsen mellan Järnavägen och 
Insjövägen. Däremot är volymerna och höjderna ett nytt inslag i miljön 
som därtill har ytterst få motsvarigheter i Leksand över huvud taget. 
Således kommer det att ske en skalförskjutning i relation till den 
omgivande friliggande bebyggelsen som huvudsakligen är uppförd i två 
våningar. Här kommer planförslaget med sina sex våningar att utgöra en 
tydlig – och medveten – kontrast. Dess utformningsbestämmelser är 
dock avsedda att skapa referenser till omgivningen genom tillämpningen 
av faluröda fasader och sadeltak. 

Planförslagets påverkan på områdets kulturvärden begränsas till dess 
påverkan på stads- och landskapsbilden då varken byggnader eller 
odlingslandskapet berörs. Det finns dock inga identifierade siktlinjer eller 
visuella samband som lyfts fram i området sedan tidigare. I stället 
handlar det om generella förutsättningar och upplevelsen av Leksand 
som en småskalig tätort omgiven av byar och villabebyggelse. Att 
ytterligare flerbostadshus nu planeras på älvens södra sida förstärker 
bilden av det sena 1900-talets utveckling, att Åkerö och Edshult i högre 
grad är en del av tätorten Leksand än angränsande traditionella åkerbyar.  

Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som 
tog fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 
80-talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst 
konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer 
däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden 
runt Leksand i stort. 
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3.4 KOMMUNENS BEDÖMNING UTIFRÅN KULTURMILJÖVÄRDEN 

Kommunen har gjort en samlad bedömning kring eventuell påverkan på 
kulturmiljövärden utifrån kommunens översiktsplan 2014, planprogram 
2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska 
konsekvensbedömning 2021. 

Riksintresset Siljan avser att skydda områdets natur- och kulturvärden 
för att långsiktigt främja turismens och friluftslivets intressen. 
Riksintresset Siljan redogör inte för vilka kulturvärden som är avsedda att 
skyddas. De värden som skall skyddas är de som pekats ut i andra 
dokument, i detta fall Leksands översiktsplan och kulturmiljöprogram 
samt riksintresset Leksands-Noret. Kommunens bedömning kring 
påverkan på kulturvärden redogörs här nedan. 

Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-
Noret är att dess värden förblir oförändrade och att planförslaget därmed 
får neutral påverkan. Bedömningen grundas på att uttrycken och 
karaktärsdragen för riksintresset varken förloras eller förvanskas. 
Samtliga uttryck och byggnader inom riksintresset är avgränsade till den 
norra sidan av österdalälven och berörs således inte direkt av 
planförslaget på den södra sidan.  

I motivet till riksintresset för kulturmiljövård Leksands-Noret står det 
”Bygdecentrum vid Siljan i ett läge där sambandet med älven och 
kommunikationerna på och över denna är påtagliga”. I den antikvariska 
konsekvensbedömningen görs därmed tolkningen att delar av södra 
stranden kan läsas in då den har en avgörande betydelse för 
”kommunikationerna på och över” älven. Bedömningen görs dock att det 
riksintressanta landskapets läsbarhet inte kommer påverkas då förslaget 
inte innebär några förändringar av Leksandsbron eller i området kring 
brofästet med dess tillfartsvägar. 

Uttrycken för riksintresset ligger främst vid kyrkan och kyrkmiljön. Från 
kyrkmiljön kommer inte föreslagen bebyggelse att synas enligt framtagen 
siktstudie och höjdmässigt understiger planförslagets 6 våningar kyrkans 
höjd. Det resulterar i att kyrkan fortsatt kommer läsas som landmärke 
och höjdmarkör i Leksand, både i närområdet och längre ifrån 
kyrkområdet. 
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I kulturmiljöanalysen går det att tolka att den historiska läsbarheten av 
Noret som ett centrum i Leksandsbygden kan urvattnas utifrån föreslagen 
bebyggelse. Kommunen gör dock bedömningen att ett samhälle ständigt 
utvecklas och förändras. Föreslagen bebyggelse är ett led i den 
stadsbyggnadsidé som funnits sedan 70-talet på Åkerö och Edshult. De 
viktiga funktionerna som präglar ett centrum såsom kyrkan med dess 
byggnader och allé, centrumfunktioner med handel, 
service, restauranger och tydliga offentliga platser finns kvar i Leksands-
Noret och föreslagen byggnation på andra sidan österdalälven ändrar inte 
Leksands-Norets särställning som centrum. 

Konsekvensbedömningen beskriver att den föreslagna högsta 
nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i 
den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få mer än 
marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort. 
Kommunen delar den bedömningen och anser också att detaljplanen är i 
enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller stads- och landskapsbild, samt att 
befintliga karaktärsdrag i Leksandsbygden respekteras och tillvaratas 
men med ett uttryck för den moderna tidens samhällsutveckling. Det går 
att fastställa genom att detaljplanen har tydliga 
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande 
bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning 
och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av 
skalan med Edshult och Åkerö. 

Leksands kommun har utifrån framtagna dokument kunnat göra en 
samlad bedömning om planförslagets eventuella påverkan på 
kulturmiljön. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ 
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, 
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands 
landskapsbild i stort. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen 
att den begränsade påverkan på kulturmiljön inte väger tyngre än det 
stora behovet av bostäder och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling. 
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3.5 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 
Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet och 
avloppsreningsverket har kapacitet att ta emot den förväntade ökade 
belastningen. 

Dagvatten 
Dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 mm 
nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att 
infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda 
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad 
förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd 
nederbörd. 

En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram av Ramböll Sverige AB 
(2018-09-04) för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering 
inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation genom att utreda 
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, 
fördröjning/rening av dagvatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder 
som behöver vidtas. 

Detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och 
fastighetsägaren ansvarar för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Kommunens VA-bolag gör bedömningen att 
dimensionerande förutsättningar för dagvatten i området är att dagvatten 
inte får dämma över markytan vid regn underskridande det framtida 10-
årsregnet. Två olika tillvägagångssätt för att åstadkomma ovanstående 
har identifierats och utretts. Gemensamt för bägge alternativen är att 
dagvattnet i enlighet med miljöbalken måste ges godtagbar rening innan 
det släpps till recipienten. Åtgärder för att erhålla rening av dagvattnet 
utgörs av svackdiken med underliggande, dränerat krossmaterial, 
översilning över dränerad gräsyta, skelettjord kring trädplantering samt 
regnbäddar för det takdagvatten som inte kan ledas in mot gården. 

Ett första alternativ för att uppnå omhändertagande av vattenmängden 
upp till dimensionerande regn är att fastighetsägaren själv anordnar 
avledning till recipienten genom att borra en dagvattenledning till 
Österdalälven. Det medför cirka 120 meter borrning av dagvattenledning 
med D250 som ungefärlig dimension. 

Det andra alternativet innebär en fördröjning av motsvarande regn inom 
fastigheten. Dräneringsvatten måste då få kopplas till de kommunala 
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dagvattenledningar som passerar detaljplaneområdet. Anslutningen 
behöver i sådant fall ske via pumpning då dagvattenledningarna kan 
förväntas dämmas upp över marknivå. 

Reningskravet i sig medför att dagvattnet behöver fördröjas till en viss 
grad. Avledning i ny dagvattenledning bedöms säkrare än fördröjning 
med tanke på risken för fuktproblematik i eventuella källare. Livslängden 
för en ledning är därtill längre för en ledning som brukar antas ha en 
livslängd på 100 år än för ett magasin som med tiden sätter igen och kan 
behöva bytas ut. 

Vid regn överstigande det dimensionerande behöver vatten ledas ut på 
kringliggande gator utan att orsaka skador på byggnaderna. 
Detaljplaneområdet lutar norrut och spetsen på flerbostadshusens V-
form riskerar att skapa ett instängt område in mot gården. För att 
förhindra detta föreslås innergården ges en lutning mot sydöst och 
sydväst (motsatt idag) för att ytligt avrinnande vatten ska rinna ut från 
gården mot respektive gata. Detta medför att om genomgångsentréer ska 
anläggas måste golvnivå höjas och ramper byggas på gatusidan för att 
säkra tillgängligheten. 

Ytligt avrinnande vatten från detaljplaneområdet rinner sedan norrut 
förbi rondellen mot brofästet. I lågpunkten sitter två gatubrunnar, när 
dessa inte räcker till bedöms vatten rinna vidare ner mot älven längs 
brofästets östra sida. I dagsläget syns vissa tecken på erosion från 
avrinnande dagvatten längs slänten men det mesta vattnet förefaller 
infiltrera i slänten och släntfoten. Den aktuella detaljplanen kommer att 
medföra en ökning av den hårdgjorda ytan men med förbättrad 
dagvattenhantering jämfört med dagsläget bedöms kunna väga upp den 
ökade dagvattenbildningen. 

Slutsatsen av utredningen är att det bedöms möjligt att inom 
detaljplaneområdet anordna godtagbar dagvattenhantering för rening 
samt omhändertagande alternativt avledande av dagvattenflöde vid 
dimensionerande regn. Vid mindre regn bedöms möjligheter för 
infiltration i dem siltiga men omättade jordlagren finnas. 

Den princip för dagvattenhantering som presenteras i utredningen syftar 
till att bedöma om möjligheter för dagvattenhantering finns inom 
detaljplaneområdet, att de ytor som behövs reserveras i planen samt 
studera konsekvensen av ett skyfall. Detaljerad dimensionering och 
projektering ska genomföras i samband med utformning av området. 
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Värme 
Fjärrvärmen är väl utbyggd i området. 

El 
El inom planområdet ska anslutas till befintligt stadsnät. En 
transformatorstation finns cirka 70 meter öster om planområdet. Behov 
av att utveckla elnätet kan finnas. 

Bredband/fiber 
Fiberledning finns längs med Färjvägen. 

Avfallshantering 
Detaljplanen ligger inom område med kommunal sophantering. Avfall 
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. En förpacknings- och 
tidningsinsamling finns cirka 1 km söder om planområdet vid Moskogen. 
Kommunens återvinningscentral är belägen på andra sidan Österdalälven 
på ett avstånd av cirka 3 km, i Limhagens industriområde. 

Avfallslösning behöver projekteras inom planområdet för att säkerställa 
framkomligheten för sopbilar så att backning inte krävs vid hämtning av 
avfall. Avstånd från sopbilens uppställningsplats till avfallsutrymme bör 
inte överstiga 10 meter. Andra viktiga aspekter vid utformning och 
lokalisering av avfallsutrymme är tillgänglighet, säkerhet och trygghet för 
de boende samt arbetsmiljö för chaufförer som hämtar avfallet. 
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4 SÅ GENOMFÖRS PLANEN 

Allmän information 
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna 
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna 
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar, 
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat 
förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående 
tidplan. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets 
gång som en följd av oförutsedda händelser. 

Samråd    oktober - november 2020 
Granskning                         november 2021 
Antagande   februari 2022 
Laga kraft, tidigast  februari/mars 2022 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att 
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen 
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad 
byggrätt. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna 
platsmarken. I denna detaljplan föreslås enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser. 

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i 
detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt 
för en eller flera allmänna platser.  
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I aktuell detaljplan gäller enskilt huvudmannaskap för de allmänna 
platserna. Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap är att det sedan 
tidigare är enskilt huvudmannaskap för vägen och för allmänna platser i 
angränsande områden. Detta innebär att det är fastighetsägarna 
gemensamt som ansvarar för utbyggnad och förvaltning av de allmänna 
platserna i planen. 

Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark 
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade 
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av 
detaljplanen. 

Avtalsfrågor 

Ett markanvisningsavtal med avsikt att bygga bostadshus har tecknats 
mellan kommunen och Lillskär Invest 4 AB (exploatören) avseende hela 
Åkerö 19:4 samt del av Åkerö 13:8. 

Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva viss del av 
planområdet som i detaljplanen planläggs som kvartersmark. 

Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett marköverlåtelseavtal innan 
detaljplanen vinner laga kraft. Marköverlåtelseavtalet ska innehålla 
sedvanliga villkor om tillträde och köpeskilling samt åtgärder som ska 
utföras på kvartersmark och allmän plats. 

Överenskommelse om fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen 
ska upprättas och inlämnas till Lantmäteriet för handläggning inom snar 
framtid efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar fastigheterna Åkerö 13:8 och Åkerö 19:4 som ägs 
av Leksands kommun och Styrsjöbo S:1 som ägs av flera fastigheter och 
berör Färjvägen. 

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm 

Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsbildning. 

Inom planområdet skapas möjligheten att bilda nya fastigheter genom 
avstyckning. En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till 
annan fastighet genom fastighetsreglering. 

Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 1) som i detaljplanen ska utgöra 
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2. 
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Del av fastigheten Åkerö 19:4 (figur 2) som i detaljplanen ska utgöra 
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2. 
Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 3) som i detaljplanen ska utgöra 
kvartersmark bostäder och centrum, samt allmänplatsmark för torg, ska 
genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 19:4. 

 

Tabellen nedan redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår 
i och med planens genomförande. 

Figur Avstår mark Erhåller mark Ändamål 

1 Åkerö 13:8 Åkerö 31:2 Allmän plats 

2 Åkerö 19:4 Åkerö 31:2 Allmän plats 

3 Åkerö 13:8 Åkerö 19:4 Kvartersmark/Allmän 
plats 

 

Gemensamhetsanläggning 

Ett område har lagts ut som markreservat för gemensamhetsanläggning. 
Inom området ska en gemensamhetsanläggning inrättas för in- och 
utfarter som blir gemensamma för fler fastigheter.  

Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens 
omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande. 
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas kan 
samfällighetsförening/ar bildas i direkt anslutning till 
anläggningsförrättningen. 
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Befintliga rättigheter inom planområdet 

Inom detaljplaneområdet finns en gemensamhetsanläggning, Åkerö GA:1 
som förvaltas av Åkerö vägförening, med ändamålet väg. 

Ekonomiska frågor 

Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.  

Detaljplanen är initierad av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
och kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av 
planintressenten. Planavtal har tecknats med Näringslivsavdelningen, 
Leksands kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande, 
framtagande och handläggning av detaljplanen. 

Kostnader för fastighetsbildning och bildande av 
gemensamhetsanläggning som krävs för genomförande av detaljplan 
bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse eller enligt 
förrättningsbeslut. 

Exploatören ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och 
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA, 
el m.m. 

Tekniska frågor 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 

Vatten och avlopp 
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och 
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det 
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.  

Dagvatten 
En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord 
kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas. 
Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det kommunala 
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt. 

Skyfall avleds ytligt genom god höjdsättning inom fastigheten ut till 
kringliggande gator. 
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El, tele, optik och uppvärmning  

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele, optik och 
fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till aktuell 
ledningsägares nät vid anvisad anslutningspunkt. 

Exploatören svarar även för kostnader som kan uppstå för 
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som 
påverkas av exploateringen. 
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5 KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 

Förenligt med miljöbalken 3, 4 och 5 kap  
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens 
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön, 
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt 
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB och omfattas av särskilda bestämmelserna 
i 4 kap 2 § MB som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. En 
planläggning inom området bedöms inte innebära någon skada på eller 
reducering av riksintressets värden, då planen endast medger utveckling 
av den befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga 
miljökvalitetsnormer bedöms överskridas med anledning av planen. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens 
genomförande inte bedömdes medföra några betydande negativa effekter 
för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna med naturresurser 
eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och 
bedömdes inte heller innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon 
särskild miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att upprätta. 
Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens 
bedömning.  

Utifrån ny lagstiftning har kommunen valt att pröva detta igen i 
planhandlingen ”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Enligt 
denna undersökning bedöms genomförandet av detaljplanen inte ge 
någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, Siljansområdet, enligt 3 kap 
6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-
Noret, enligt 3 kap 6 § miljöbalken, är att dess värden förblir oförändrade 
och att planförslaget därmed får neutral påverkan. Bedömningen grundas 
på att uttrycken och karaktärsdragen för riksintresset varken förloras 
eller förvanskas. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ 
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, 
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands 
landskapsbild i stort.  

Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer 
den att möjliggöra cirka 60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten 
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ger ökar underlag för service, handel och kollektivtrafik till och från 
resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som tidigare 
upplevts som otrygg, kommer att befolkas dygnet runt vilket ökar 
trygghetskänslan. 

Sammantaget, utifrån den här undersökningen, har kommunen gjort 
bedömningen att planens genomförande inte bedöms medföra några 
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen. 
Detaljplanen bedöms därför vara förenlig med 
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och innebär inte 
heller betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 
kap. miljöbalken behöver därför inte göras. Undersökningen om 
betydande miljöpåverkan har samrådds med länsstyrelsen och de delade 
kommunens bedömning. 

Avvägning allmänna och enskilda intressen 
Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att 
planlägga användningen av mark och vatten, hänsyn ska tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Vid planläggning får mark tas i anspråk 
för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet och hänsyn ska tas till bland annat miljön. Vidare ska 
bestämmelserna i miljöbalken om hushållning med mark- och 
vattenområden tillämpas. Planläggning ska också främja god ekonomisk 
tillväxt och effektiv konkurrens, bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. 

En hållbar samhällsplanering innebär bland annat att förtäta i centrala 
lägen, nära kollektivtrafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och 
service. Även genomförande, ekonomi, gestaltning och anpassning till 
omgivningen måste hanteras. Alla dessa aspekter tillsammans med 
hänsyn till hälsa och säkerhet är delar av en komplex samhällsplanering. 

Prognoser för befolkningsstrukturen för Leksands kommun visar att 
inom den närmaste framtiden kommer en stor andel invånare vara 
pensionärer. För att kunna minska den så kallade försörjningsbördan 
samt bibehålla serviceutbudet måste nya invånare flytta hit, trivas och 
stanna kvar. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången 
på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att 
befolkningen ökar. Idag råder det brist på bostäder i Leksand och då 
framför allt i hyres- och bostadsrättsform. 

För att öka attraktionskraften och för att kunna locka hit nya invånare 
måste kommunens kvaliteter behållas och underhållas samtidigt som 
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möjligheter ges för utveckling. I en kommun sker en kontinuerlig 
utveckling där byggnader tillkommer och anpassas utifrån dagens behov 
och ideal vilket gör att samhället inte är statiskt. Detta innebär en 
balansgång mellan olika intressen. Exploatering för fler attraktiva 
boendeformer och näringslivsmöjligheter, arbetstillfällen, samt 
kommersiell service krockar ibland med andra värden och miljöfaktorer. 
En intresseavvägning måste då göras för att kunna avgöra vilket intresse 
som väger tyngst. 

I Leksand sker utvecklingen av bostadsbebyggelsen huvudsakligen i 
tätorterna och längs kommunikationsstråken. Aktuell plats vid Åkerö 
brofäste är en del av tätorten Leksand och har pekats ut i gällande 
översiktsplan som en lämplig plats för bostadsbebyggelse genom att 
använda outnyttjad mark och att man här även kan tillåta högre 
byggnation. Planområdet har dessutom ett centralt läge, med tillhörande 
god infrastruktur, kollektivtrafik, gång- och cykelvägnät, närhet till 
service och skolor.  

Leksands kommun har haft en utvecklingsstrategi och en tätortsmässig 
vilja att länka samman Leksands båda sidor av älven och synen på 
Leksand som helhet under en längre tid. Redan i framtagandet av 
översiktsplanen gavs tätorten Leksand en vidare omfattning där både 
Åkerö och Noret finns med. Befintlig flerbostadsbebyggelse som har 
tillkommit under senare år längs med södra älvstranden är ett ytterligare 
led i denna vilja. De starkt begränsade möjligheterna att förtäta inom 
Noret och på så sätt nå målen i översiktsplanen och 
bostadsförsörjningsplanen gör att behovet av fler nya områden för 
bostäder i direkt anslutning till Noret behövs. Det är viktigt att bevara 
Noret som bygdens centra, men tätorten i sig måste ges utrymme att växa 
för att klara uppsatta mål och framtida behov.  

Leksands kommun har utifrån framtagna dokument kunnat göra en 
samlad bedömning om planförslagets eventuella påverkan på 
kulturmiljön. Bedömningen angående riksintresset för kulturmiljövård 
vid Leksands-Noret är att dess värden förblir oförändrade och att 
planförslaget därmed får neutral påverkan. Bedömningen grundas på att 
uttrycken och karaktärsdragen för riksintresset varken förloras eller 
förvanskas. Föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ 
påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, 
planförslaget bedöms dock ha en liten påverkan på Leksands 
landskapsbild i stort. Sammantaget gör kommunen därför bedömningen 
att den begränsade påverkan på kulturmiljön inte väger tyngre än det 
stora behovet av bostäder och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling.  
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Tänkt byggnation kan komma att bli en ny årsring i Leksands historia 
som speglar vår tids arkitektur, samtidigt som utformningen har sin 
utgångpunkt i kommunens bebyggelsehistoria och är väl förankrad till 
platsen och orten som helhet. Detaljplanens utformningsbestämmelser 
var gäller färgsättning, fasad- och takutformning förknippas väl med 
Leksandsbygdens karaktär. Med hänsyn till de motstående intressena på 
platsen, bostadsbyggnation kontra omgivande kulturmiljövärden, har 
planen utformats och reglerats för att få en tillkommande bebyggelse som 
både uppfyller behoven men som också anpassats till värdena i 
omgivningen. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna 
bebyggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas 
med stor omsorg och i enlighet med detaljplanens 
utformningsbestämmelser. 

Kommunen anser att planförslaget är lämpligt utifrån den hänsyn som 
tagits till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan. Att bygga på höjden bidrar till god 
hushållning med mark- och vattenområden, ingen öppen jordbruksmark 
tas i anspråk, detaljplanen möjliggör för förnyelsebar energiförsörjning, 
samt byggnation med trästomme. Den planerade byggnationen bedöms 
samspela med tätortens bebyggelse och möter framtidens bostadsbehov 
utan att påtagligt skada landskapsbilden eller kulturmiljön. Området är 
dessutom tillgängligt och anpassat genom planbestämmelser för att 
undvika risker för hälsa och säkerhet samt minimera skadepåverkan från 
risker som inte kan undvikas. I fråga om hälsa och säkerhet eller 
betydande olägenhet har de utredningar som gjorts i samband med 
detaljplanens framtagande inte påvisat någon risk som kan anses vara 
betydande.  

Kommunens bedömning utifrån gällande lagstiftning, strategiska 
dokument, planeringsunderlag, tidigare politiska beslut, vikten av hållbar 
bebyggelseutveckling och behovet av bostäder i centrala lägen är att 
intresset av att ta planen i anspråk för flerbostadshus med ett större antal 
lägenheter är det tyngst vägande intresset. Sammantaget bedöms 
detaljplanens konsekvenser som acceptabla. 

Leksands kommun anser därför att exploatering av aktuellt område 
främjar flera allmänna intressen och medverkar till en ändamålsenlig 
samhällsstruktur och bedöms utifrån framtagna underlag inte ge någon 
påtaglig skada på några riksintressen eller kulturmiljövärden. 
Planförslaget anses främja goda miljöförhållanden och en från allmän 
synpunkt långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, 
energi och råvaror samt en från social synpunkt god livsmiljö. 
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6 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Leksands kommun 

Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Jacob Blomkvist, 
stadsarkitekt LAR/MSA Anna Ograhn, plan- och kartchef Malin 
Bengtsson och mark- och exploateringsingenjör David Wildemo. 

 

 

 

 

 

Upprättande enligt PBL 
2010:900 

Instans Datum 

Planbesked Utskottet för samhällsbyggnad 2018-12-13 § 166 

Godkänd för samråd Utskottet för samhällsbyggnad 2020-10-22 § 104 

Godkänd för granskning Utskottet för samhällsbyggnad 2021-10-21 § 171 

Beredning inför 
godkännande 

Utskottet för samhällsbyggnad  

Godkänd för antagande Kommunstyrelsen  

Antagen Kommunfullmäktige  

Vunnit laga kraft   
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 ANTAGANDEHANDLING 

 

 

Dnr: 2013/1046 

 

Detaljplan för 

Åkerö Brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.) 

i Leksands kommun, Dalarnas län 
 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

HUR PLANARBETET BEDRIVITS 
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av kommun-
fullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och Mark- och miljö-
domstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut.  

I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- och mil-
jödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i detaljplanearbetet. En ny 
samrådsprocess påbörjades och planförslaget godkändes för samråd av utskottet för 
samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 104, som utgick från det positiva planbeskedet 
som givits från samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 

Sedan tidigare har utskottet för samhällsbyggnad gett positivt planbesked den 2013-
09-10 § 154, för att pröva detaljplan för rubricerat område. Kommunstyrelsen god-
kände ett planprogram 2015-01-26 § 10 som inrymde aktuellt planområde. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage 
och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. I sam-
rådsförslaget föreslogs den planerade nybebyggelsen bli 2 till 6 våningar. 

Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900 
och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 28 oktober till och med den 18 novem-
ber 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har be-
retts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonse-
ring i Magasin Leksand, Falu Kuriren och Dala Demokraten den 28 oktober 2020. 
Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och på kommunens 
webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. 

Den 10 november bjöd kommunen in till en digital dialog vid två tillfällen, mellan 
klockan 12.00-13.00 och 17.30-19.00. Under dessa tillfällen hade allmänheten möj-
lighet att chatta om förslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. 
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Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samråds-
redogörelse oktober 2021. Efter samrådet togs bland annat en antikvarisk konsekvens-
bedömning fram som nu är en del av planhandlingarna.  

Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade den 21 oktober 2021 § 171 om att ställa ut 
planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställt för granskning från den 3 
november till och med den 25 november 2021.  

Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakä-
gare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Ma-
gasin Leksand den 3 november 2021. Handlingarna har varit utställda i kommunhu-
sets foajé och på kommunens webbplats. 

Granskningsutlåtandet har tagits fram av planarkitekt Jacob Blomkvist, plan- och 
kartchef Malin Bengtsson och stadsarkitekt Anna Ograhn. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun 
Januari 2022 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av Lantmäteriets och brandkåren 
norra Dalarnas yttranden enligt följande: 

- En egenskapsbestämmelse som reglerar enskilt huvudmannaskap har lagts ut inom an-
vändningsområdena för allmänplatsmark i detaljplanen 

- En yta med VÄG-användning har placerats ut mellan utfartsförbudet och planområ-
desgränsen i plankartans östra del för att ta bort utfartsförbudet i plangräns och för att 
utfartsförbudet ska angränsa till allmänplatsmark. 

- Utfartsförbudet i planområdets norra del har flyttats från TORG-användningsgränsen 
till användningsgränsen för B-bostäder. 

- En skrivelse om att träds placering inte ska påverka framkomligheten för räddnings-
tjänstfordon har lagts till i planbeskrivningen.   

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra den 
granskade detaljplanen via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för antagande. 
Kommunfullmäktige kan tidigast anta detaljplanen den 14 februari 2022.  

MEDDELANDE OM ANTAGANDE 
De sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 som, senast under granskningsti-
den i den nya aktuella planprocessen som inleddes med samrådsbeslut 2020-10-22 § 
104, framfört skriftliga synpunkter får efter antagandet ett meddelande. Meddelandet 
innehåller ett protokollsutdrag med beslutet och upplysningar om vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
Samråd 
Under samrådet inkom 86 enskilda yttranden. Utöver dessa inkom även 47 yttranden 
om att man ställer sig bakom en av de tidigare inlämnade synpunkterna. Dessa ytt-
randen har behandlats i en samrådsredogörelse upprättad den 2021-11-02 

Granskning 
Under granskningstiden inkom 56 yttranden, samt två kompletteringar till yttranden. 

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-Dag Med 
erinran 

Utan 
erinran 

Kvarstående 
erinran 

1.  Länsstyrelsen 
(Kompletterande ytt-
rande) 

2021-11-24 
2021-11-29 

X X 

(Ej överprö-
vande 
grund) 

2.  Lantmäteriet 2021-11-22 X 

3.  Trafikverket 2021-10-29  X 

4.  Dalarnas Museum 2021-11-15 X  X 

5.  Dala Vatten och Avfall 2021-11-25  X 

6.  Brandkåren Norra Da-
larna 

2021-11-25       X  X 

7.  Dalaflyget 2021-11-01  X 

8.              2021-11-02 X  X 

9.               2021-11-03 X  X 

10                    2021-11-07 X  X 

11               2021-11-08 X  X 

12                      -
                    

2021-11-12 X  X 

13                       
    

2021-11-15 X  X 

14                     
            

2021-11-16 X  X 

15                2021-11-20 X  X 

16                     2021-11-21 X  X 

17                 2021-11-21 X  X 

18                   2021-11-21 X  X 
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19.                2021-11-22 X  X 

20.                     

                    
       

2021-11-22 

2021-11-24 

X X 

21.                        
    

2021-11-23 X  X 

22.                     2021-11-23 X  X 

23.                   2021-11-23 X  X 

24.               2021-11-23 X  X 

25.                      2021-11-23 X  X 

26.             2021-11-24 X  X 

27.               2021-11-24 X  X 

28.                    2021-11-24 X  X 

29.                    2021-11-24 X  X 

30.                   2021-11-24 X  X 

31.                2021-11-24 X  X 

32.               2021-11-25 X  X 

33.                 2021-11-25 X  X 

34.                 2021-11-25 X  X 

35.                      
     

2021-11-25 X  X 

36.                    
    

2021-11-25 X  X 

37.                     
     

2021-11-25 X  X 

38.                      
    

2021-11-25 X  X 

39.                 2021-11-25 X  X 

40.                2021-11-25 X  X 

41.                     
                

2021-11-25 X  X 

42.                  2021-11-25 X  X 
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43.                     2021-11-25 X  X 

44.                      
               

2021-11-25 X  X 

45.                    2021-11-25 X  X 

46.               2021-11-25 X  X 

47.                    2021-11-25 X  X 

48.                   2021-11-25 X  X 

49.                  2021-11-25 X  X 

50.                 2021-11-25 X  X 

51.                   2021-11-25 X  X 

52.                        2021-11-25 X  X 

53.                      2021-11-25 X  X 

54.                2021-11-25 X  X 

55.              2021-11-25 X  X 

56.                2021-11-25 X  X 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN FRÅN GRANSKNINGEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena från granskningstiden, 
kommunens kommentarer finns direkt nedanför yttrandena. De skriftliga yttrandena, 
i original, finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen. I granskningsutlåtandet 
kommenteras endast synpunkter som rör aktuell detaljplan. 
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1. Länsstyrelsen  

” 
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” 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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2. Lantmäteriet 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 
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En egenskapsbestämmelse som reglerar enskilt huvudmannaskap har lagts ut inom 
användningsområdena för allmänplatsmark i detaljplanen 

En yta med VÄG-användning har placerats ut mellan utfartsförbudet och planområ-
desgränsen i plankartans östra del för att ta bort utfartsförbudet i plangräns och för 
att utfartsförbudet ska angränsa till allmänplatsmark. 

Utfartsförbudet i planområdets norra del har flyttats från TORG-användningsgrän-
sen till användningsgränsen för B-bostäder. 

 
3. Trafikverket 

 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 
4. Dalarnas Museum 
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden av områdets kulturmiljövärden 
och den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. Det ska dock understrykas att kulturmiljöanalysen, kulturmiljö-
programmet och den antikvariska konsekvensbedömningen är kunskapsunderlag, 
vilket innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället 
ska informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Konsekvensbedömningen beskriver att den föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, 
bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer 
däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leks-
and i stort. Kommunen utgår från den bedömningen och anser därmed också att de-
taljplanen är i enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller stads- och landskapsbild. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 
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5. Dala Vatten och Avfall AB 

Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

 
6. Brandkåren Norra Dalarna 
” 
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” 
Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Både skrivelser för alternativ 1 och 2 som stämmer överens med vad som står i detalj-
planens planbeskrivning. 

Placering och behov av eventuella brandposter hanteras i bygglovsprocessen. 

En skrivelse om att träds placering inte ska påverka framkomligheten för räddnings-
tjänstfordon har lagts till i planbeskrivningen. 

7. Dala Flyget 

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

8.             

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
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9.              

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvali-
teten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter 
i olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fasad-
utformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 
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10.                  

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Den föreslagna högsta 
nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära om-
givningen. Den kommer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för land-
skapsbilden runt Leksand i stort. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden. 
Kajenområdet kommer inte skuggas av föreslagen bebyggelse. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fasad-
utformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 
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11.             

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i gransknings-
skedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt överkla-
gande. Detaljplanen är ett förslag som först har genomgått ett samråd och därefter, 
efter bearbetning, ställs ut för granskning där det slutgiltiga förslaget, som sedan går 
upp för ett politiskt antagande, redovisas. Då detta beslut fattats infaller en överkla-
gandetid. Detta regleras i plan- och bygglagen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

12.                                        

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. Detaljplanen har utform-
ningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med 

84



19 (79) 

avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket 
bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan. 
Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

13.                        

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Ett överklagande kan göras först då ett antagandebeslut fattats och ej i gransknings-
skedet, vi kan därmed inte se ditt yttrande i detta skede som ett formellt överkla-
gande. Detaljplanen är ett förslag som först har genomgått ett samråd och därefter, 
efter bearbetning, ställs ut för granskning där det slutgiltiga förslaget, som sedan går 
upp för ett politiskt antagande, redovisas. Då detta beslut fattats infaller en överkla-
gandetid. Detta regleras i plan- och bygglagen. 

Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en 
negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påver-
kan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger 
tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands land-
skapsbild i stort. 
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Det har varit viktigt från tidig planering att bebyggelsen inte ska ha en negativ påver-
kan på kyrkan som är en av de viktigaste värdebärarna inom riksintresset för kultur-
miljövården Leksands-Noret. Det beaktades redan i planprogrammet från 2015. 

Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan och kom-
munen har bedömt att planens genomförande inte innebär en betydande miljöpåver-
kan och Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande meddelat att de delar kommu-
nens bedömning. 

14.                               
” 
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” 
Kommentar:  
Idag gällande byggnadsplan inom planområdet tillåter en byggnation upp till två vå-
ningar, byggnadsplanen är fortsatt gällande tills den dag den ersätts, ändras eller 
upphävs. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Aktuell detaljplan är ett led i en långsiktig strategisk utveckling, där kommunen anser 
att detaljplan har stöd i skrivelser i gällande översiktsplan (2014), bostadsförsörj-
ningsplan (2016/2021) och planprogram (2015). 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. 

I den antikvariska konsekvensbedömningen nämns det bland att den föreslagna be-
byggelsen, i relation till omgivningen, är stor både till volym och höjd. Den kommer 
att upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande bostads-
husen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog fart på allvar om-
kring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens förutsättningar och behov på 
samma sätt som förtätningen av Åkerö och ianspråktagandet av odlingslandskapet i 
Edshult gjorde under 1970- och 80-talen. Den föreslagna högsta nockhöjden, 26 me-
ter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kom-
mer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort. 

En siktstudie har tagits fram som planhandling, studien syftar till att visa planerad 
bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kulturmiljövård vid 
Leksand-Noret. I planbeskrivningen står det:  

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse inte 
att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma stora 
delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer föreslagen 
bebyggelse inte att vara synlig.” 
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Angående riksintressets läsbarhet står det i den antikvariska konsekvensbedöm-
ningen följande: 

” En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar fort-
sättningsvis kommer att vara synliga i landskapet. I detta sammanhang är det 
särskilt kyrkans historiska och nuvarande roll som landmärke och höjdmarkör 
i Leksand som bör bedömas. Med det aktuella planförslaget tillåts en bebyg-
gelse i sex våningar, en höjd som understiger kyrkans. Bostadsbebyggelsens 
samlade volymer i anslutning till annan närliggande bebyggelse förmedlar 
också ett helt annat intryck än den friliggande kyrkan och dess klockstapel. I 
båda fallen fungerar byggnaderna som målpunkter i landskapet. Kyrkan står 
som målpunkt i förlängningen av Kyrkallén och Rättviksvägen, och bebyggel-
sen i planförslaget står som målpunkt i förlängningen av Leksandsbron.” 

Bedömningen som har gjorts i den antikvariska konsekvensbedömningen är att riks-
intressets uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget. Riksintressets 
värden förblir oförändrade och föreslagen detaljplan bedöms därför få en neutral på-
verkan på riksintresset. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Vilket kommunen har beaktat i detaljplanens undersökning om betydande mil-
jöpåverkan. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden.  
Kommunen anser att påverkan på er nämnda fastighet inte är till den grad att den 
kan ses som en stor förändring från dagens situation. 

Detaljplanens och planprogrammets bullerutredningar påvisar att bullernivåerna 
inom fastigheten Åkerö 13:6 kommer att med tilltänkt byggnation inom Åkerö 13:8 
och 19:4 få en lägre maximal och ekvivalent ljudnivå från Järna- och Insjövägen än 
vad det är med dagens förutsättningar.   

Färjvägen som är Åkerö 13:6 närmsta väg kommer enbart att fungera som in- och ut-
fart till parkering inom och söder om planområdet, genomfartstrafik kommer ledas 
via Järna- och Insjövägen. Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt exploa-
tering kommer inte innebära den omfattningen av avgaser att det blir ett hälsopro-
blem. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att ett samhälle ständigt utvecklas och 
förändras, föreslagen bebyggelse är ett led i den stadsbyggnadsidé som funnits sedan 
70-talet. De viktiga funktionerna som präglar ett centrum såsom kyrkan med dess 
byggnader och allé, centrumfunktioner med handel, service, restauranger och tydliga 
offentliga platser finns kvar i Leksands-Noret och föreslagen byggnation på andra si-
dan österdalälven ändrar inte Leksands-Norets särställning som centrum. Kommu-
nen gör även bedömningen att detaljplanen är i enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller 
stads- och landskapsbild, samt att befintliga karaktärsdrag i Leksandsbygden respek-
teras och tillvaratas men med ett uttryck för den moderna tidens samhällsutveckling. 
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15.              

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

16.                  

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
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mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen 
redovisas i planbeskrivningen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

En detaljplan kan inte reglera vilken typ av energikälla ett planområde ska använda 
sig av. Detaljplanen kan beskriva vilka energikällor som är möjliga på platsen och se 
till att de källor som kan användas inte blockeras av någon bestämmelse. Aktuell plan 
reglerar att i den norra delen av planområdet får solpanel och solceller belägga eller 
ersätta de takpartier som inte är synliga från Leksandsbron, på övrig bostadsbebyg-
gelse får solpanel och solceller belägga eller ersätta max 50 % av takens yta. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fasad-
utformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

Detaljplanen inte kan ställa krav på solpanel som energikälla och därmed är det inte 
heller nödvändigt att ställa krav på taklutning utifrån den synpunkten. Kravet på sa-
deltak finns för att skapa en enhetlighet gestaltningsmässigt inom Åkerö och inte för 
att enbart möjliggöra för solpanel, solpanel är dock något som är möjligt enligt plan. 
Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad än 
vad som behövs med hänsyn till planens syfte och ett krav på takvinklar anses en-
ligt kommunen att vara mer styrande än nödvändigt.  
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17.               

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. Detaljutformning av byggnader kom-
mer dock att komma i bygglovsskedet och detaljplanen förhindrar inte en intressant 
byggnad med omsorg för detaljer. 

18.                 

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

19.               

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet av 
studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd som är 
tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och öst, påverkas 
två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om 
planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och septem-
ber. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar byggnadsvolymerna 
enbart till skugga inom planområdet eller på obebyggda omkringliggande områden. 
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Kommunen anser att framtagen solstudie är tillräckligt underlag för att göra en be-
dömning om hur planförslaget kan påverka omkringliggande områden med skugg-
ning. 

20.                   , 2021-11-24 (rättelse av inlämnat yttrande 2021-11-21 
med avseende på tidigare fel i fastighetsbeteckning, i övrigt identiskt yttrande) 

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

21.                          

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna fordon, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-ändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
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finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

22.                    

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

97



32 (79) 

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

23.                  
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen.  

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna fordon, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de förändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. Detaljplaneringen av Moskogsvägen har därmed ingen koppling till aktuell 
detaljplan för Åkerö brofäste.s 

Trafikmängden som tillkommer i och med tilltänkt exploatering kommer inte inne-
bära den omfattningen av avgaser att det blir ett hälsoproblem. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  
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24.              

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 
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Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

Bullerutredningarna som har tagits fram har utgått från befintliga riktvärden, has-
tigheter och vägsträckningar. Det går inte att ta med eventuella nya eldrivna for-don, 
fartgränser eller nya vägsträckningar då det inte går att garantera att de för-ändring-
arna kommer att ske. Bullerutredningen måste se till de förutsättningar som redan 
finns och samma förutsättningar 20 år framåt fast med en uppskattad ökad trafik-
mängd. Detaljplaneringen av Moskogsvägen har därmed ingen koppling till aktuell 
detaljplan för Åkerö brofäste. 

25.                     

Kommentar: 
Ert yttrande är noterat. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
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Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under planpro-
cessen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Granskningshand-
lingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kultur-
miljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget dokument. 
Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för att se 
hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

26.            
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

På uppmaning av Länsstyrelsens kulturavdelning togs en siktstudie tagits fram för att 
fastslå hur stor påverkan föreslagen bebyggelse får utifrån höjd och färgsättning på 
riksintresset för kulturmiljö vid Leksands-Noret och kyrkan. Siktstudien syftar till att 
visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kultur-
miljövård vid Leksands-Noret, enligt 3 kap miljöbalken. Anledningen till att det en-
bart har tagits fram en siktstudie från Leksands-Noret är att det är det närmst be-
lägna riksintresset för kulturmiljövård och har bedömts ha ett högre kulturvärde än 
nämnda områden i ditt yttrande.  

Kommunen anser att siktstudien är ett tillräckligt underlag för att göra en bedömning 
utifrån Länsstyrelsens önskemål. 

 

27. Åkerö Byalag 
”  

 

103



38 (79) 

 

 

 

104



39 (79) 

 

 
 

 

105



40 (79) 

 

 

 

106



41 (79) 

 

 

 

107



42 (79) 

 

 
” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade.  

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig, kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget.  

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor.  

Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter varefter detaljplanen be-
arbetas för att ställas ut på granskning. Då nya underlag har framkommit eller andra 
förändringar har skett under planprocessen har dessa tydligt redovisats i planhand-
lingar och bilagor. Granskningshandlingen visar det bearbetade planförslaget som 
kommunen har för avsikt att anta. Granskningen är ett ytterligare tillfälle att in-
komma med synpunkter på det förslag som bearbetats sedan samrådet. Kommunen 
anser därmed att detaljplaneprocessen har genomförts i enlighet med PBL. 
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28.                   

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

29.                   
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Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, 
utan att vara mer detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). 

Detaljutformning av byggnader kommer dock att komma i bygglovsskedet och detalj-
planen förhindrar inte en intressant byggnad med omsorg för detaljer. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

30.                  
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Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 

Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör Åkerö brofästes detalj-
plan. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvali-
teten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter 
i olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, 
utan att vara mer detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). 

Detaljutformning av byggnader kommer dock att komma i bygglovsskedet och detalj-
planen förhindrar inte en intressant byggnad med omsorg för detaljer. 

Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning har nu arbetats fram till gransk-
ningsskedet. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 

31.               

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 
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Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

32.              

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

33.               
” 
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” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Ett av samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget, vilket kan innebära att ny 
fakta och underlag tillkommer till granskningen av detaljplanen. Granskningens syfte 
är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och sam-
tidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget.  

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 
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34.                

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 
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Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och kommunen anser att dokumentet är ett giltigt underlag till detalj-
planeförslaget. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

35.                          

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 
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36.                      
” 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kultur-
miljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget dokument. 
Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för att se 
hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvali-
teten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter 
i olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer detalje-
rad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har utformnings-
bestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avse-
ende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bi-
drar till en enhetlighet med undantag av skalan. Detaljutformning av byggnader kom-
mer dock att komma i bygglovsskedet och detaljplanen förhindrar inte en intressant 
byggnad med omsorg för detaljer. I detaljplanearbetet finns enbart plankartan 
med en illustration som visar tänkbar bebyggelse från ovan, planbeskrivningens 
handlingar visar exempel på möjlig byggnation. 
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37. Leksands konstsällskap 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage 
och småskalig centrumverksamhet. Den planerade nybebyggelsen avses bli 2 till 6 vå-
ningar. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Ett samhälle är i ständig utveckling och förändring, i dagens planering hanteras 
många olika aspekter. Det är mer hållbart att förtäta i centrala lägen, nära kollektiv-
trafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service, även ekonomi, gestaltning 
och anpassning till omgivningen måste hanteras. Dessa aspekter bidrar idag till en 
komplex samhällsplanering. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna be-
byggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas med stor om-
sorg och i enlighet med detaljplanens utformningsbestämmelser. 

Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. Kom-
munen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda in-
tressen i detaljplaneförslaget.  
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38.                        

Kommentar: 
Era synpunkter är noterade. 
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39.                
” 
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” 
Kommentar:  
Ert yttrande är noterat. Granskningsutlåtandet bemöter endast kommentarer som rör 
Åkerö brofästes detaljplan. 

Aktuell detaljplan har föregåtts av en lång process, detaljplanen har stöd i gällande 
översiktsplan (2014), bostadsförsörjningsplan (2016/2021) och har föregåtts av plan-
program (2015) med förtida samråd och programsamråd och sedan i detaljplanens 
framtagande samråtts under en längre period. Kommunen anser därför inte att de-
taljplanen är en ad-hoc företeelse, utan är en del av en långsiktig strategisk utveckl-
ing. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens kultur-
miljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget dokument. 
Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess närmiljö för att se 
hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens över-
siktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning arbetades fram till granskningsske-
det. Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under plan-
processen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Gransknings-
handlingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 2014, 
planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska 
konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt de-
taljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en håll-
bar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Dialoger med lokala mäklare visar på att efterfrågan på bostäder i lägenhetsform är 
störst i centrala Leksand. Leksands kommun kan bara exploatera mark som kommu-
nen själva förfogar över eller har möjlighet att köpa på strategiska platser. Det är brist 
på kommunägd mark i centrala lägen som är lämplig för bostadsbyggnation. 

En hållbar samhällsplanering innebär bland annat att förtäta i centrala lägen, nära 
kollektivtrafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service. Även genomfö-
rande, ekonomi, gestaltning och anpassning till omgivningen måste hanteras. Alla 
dessa aspekter tillsammans med hänsyn till hälsa och säkerhet är delar av en kom-
plex samhällsplanering. Platsen anses uppfylla dessa nämnda kriterier och kommu-
nen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan olika intressen. 
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40.               

Kommentar: 
Dina synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

I den antikvariska konsekvensbedömningen nämns det bland att den föreslagna be-
byggelsen, i relation till omgivningen, är stor både till volym och höjd. Den kommer 
att upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande bostads-
husen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog fart på allvar om-
kring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens förutsättningar och behov på 
samma sätt som förtätningen av Åkerö och ianspråktagandet av odlingslandskapet i 
Edshult gjorde under 1970- och 80-talen. Den föreslagna högsta nockhöjden, 26 me-
ter, bedöms få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kom-
mer däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort. 
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41.                                    

Kommentar: 
Era synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

42.                 

Dina synpunkter är noterade. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget.  

Ett samhälle är i ständig utveckling och förändring, i dagens planering hanteras 
många olika aspekter. Det är mer hållbart att förtäta i centrala lägen, nära kollektiv-
trafiknoder, med bra tillgång till infrastruktur och service, även ekonomi, gestaltning 
och anpassning till omgivningen måste hanteras. Dessa aspekter bidrar idag till en 
komplex samhällsplanering. Kommunens bedömning är att den nya föreslagna be-
byggelsen speglar samtidens stadsbyggnad förutsatt att den utformas med stor om-
sorg och i enlighet med detaljplanens utformningsbestämmelser. 
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43.                    

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområdet 
ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte något som har ut-
retts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg andel bostadsrätter jäm-
fört med länet om man ser till det sammanlagda bostadsbeståndet, ett behov finns för 
såväl bostadsrätter som hyresrätter. Sett till de senaste nybyggnationerna i kommu-
nen är det två tredjedelar av de som söker och flyttar in i lägenheterna redan bosatta i 
Leksand, vilket möjliggör för bostäder som inte är nyproduktion att komma ut på 
marknaden och få nya ägare inom olika åldersspann, nyproduktion är därmed bra för 
att skapa flyttkedjor inom kommunen och möjliggöra för att billigare lägenheter fri-
görs. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
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44.                                    
” 
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” 
Kommentar:  
Era synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. 
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45.                   

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

46.              

Dina synpunkter är noterade. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. 
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47.                   

Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i och 
ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med betongbjälklag, 
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på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än vad som skulle krä-
vas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. Sammanfattningsvis 
omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan detaljplanen inte heller 
ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som detaljplanen kan reglera är fasad-
utformning och i plankartan möjliggörs det för träfasad. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Leksands kommun har i sitt uppdrag att värna om och sörja för god arkitektur, ut-
formning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska kvali-
teten i byggprojekten. Besluten fattas av folkvalda politiker som Leksands kommu-
ninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem och deras intressen och åsikter 
i olika frågor. Någon arkitekttävling är inte aktuell. 
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48.                 
” 
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” 
Kommentar:  
Dina synpunkter är noterade. 
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Länsstyrelsen har i sitt yttrande i granskningen av detaljplanen svarat att framtagna 
utredningar väl svarar på den historiska bakgrunden områdets kulturmiljövärden och 
den påverkan som blir följden av planens genomförande. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Den antikvariska konsekvensbedömning som har tagits fram är utförd av en antikva-
risk sakkunnig och det finns inga krav på att redovisa metod i en antikvarisk konse-
kvensbedömning, därmed anser kommunen att dokumentet är ett giltigt underlag till 
detaljplaneförslaget. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

Exploateringsgraden inom detaljplanen är begränsad för att tillgodose tillräckligt ut-
rymme för både parkering och utevistelse, exakt utformning av bebyggelse och friytor 
hanteras i bygglovsprocessen. Parkeringsytor hanteras enligt kommunens gällande 
parkeringsnorm.  
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49.                

Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planområ-
det med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade sektioner 
kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med 
tillägg enligt SFS 2017:359). 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 
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50.                

Dina synpunkter är noterade. 

Länsstyrelsen har vid ett tidigare skede meddelat kommunen att ljusare kulörer på 
föreslagen bebyggelse kan innebära att planförslaget kommer ha en för stor påverkan 
på kulturmiljön. Därav möjliggör detaljplanen inte för större ytor av ljus kulör på fa-
saden. 

51.                  

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr 27. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
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52.                       

Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering enligt detaljplaneförslaget 
kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Eds-
hult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseut-
veckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Lek-
sands landskapsbild i stort. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 

141



76 (79) 

53.                     

Dina synpunkter är noterade. 

Länsstyrelsen har att pröva om planen kan innebära påtaglig skada på riksintressen 
och har i sin granskning inte identifierat något sådant som kan leda till en överpröv-
ning. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att planens genomförande inte in-
nebär någon påtaglig skada på riksintressets (W46 Leksand – Noret) värden. 

Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 2014, 
planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och antikvariska 
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konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen exploatering enligt de-
taljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och vikten av en håll-
bar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

54.               

Dina synpunkter är noterade. 

Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt intresseavväg-
ning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde kraven enligt 4 
kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till samrådet av detalj-
planen och en antikvarisk konsekvensbedömning arbetades fram till granskningsske-
det. Då nya underlag har framkommit eller andra förändringar har skett under plan-
processen har dessa tydligt redovisats i planhandlingar och bilagor. Gransknings-
handlingen visar det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. 
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Kulturmiljöanalysen, kulturmiljöprogrammet och den antikvariska konsekvensbe-
dömningen är kunskapsunderlag, vilket innebär att det inte är ett underlag som de-
taljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas tillsammans 
med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i kom-
munfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av folkvalda 
politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska företräda dem 
och deras intressen och åsikter i olika frågor. Någon folkomröstning är inte aktuell. 

55.             

Dina synpunkter är noterade. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

56.               

Dina synpunkter är noterade. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsätt-
ning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan 
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med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mel-
lan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redo-
visas i planbeskrivningen.  
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GRANSKNINGSHANDLING 

 
Dnr: 2013/1046  
 

Förslag till detaljplan för 
ÅKERÖ BROFÄSTE, (ÅKERÖ 19:4 M.FL.) 
Leksands kommun, Dalarnas län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 
Detaljplanen har tidigare gått igenom planprocessens alla steg och antogs av 
kommunfullmäktige 2019-09-26 § 143. Antagandebeslutet överklagades och 
Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva kommunens antagandebeslut.  

I detaljplanen för Åkerö brofäste valde Leksands kommun, i och med mark- och 
miljödomstolens dom i mål nr P 179-20, att göra ett omtag i detaljplanearbetet. En 
ny samrådsprocess påbörjades och planförslaget godkändes för samråd av 
utskottet för samhällsbyggnad den 2020-10-22 § 104, som utgick från det positiva 
planbeskedet som givits från samhällsbyggnadsutskottet den 2018-12-13 § 166. 

Sedan tidigare har utskottet för samhällsbyggnad gett positivt planbesked den 
2013-09-10 § 154, för att pröva detaljplan för rubricerat område. 
Kommunstyrelsen godkände ett planprogram 2015-01-26 § 10 som inrymde 
aktuellt planområde. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 
13:8 och 19:4. I samrådsförslaget föreslogs den planerade nybebyggelsen bli 2 till 6 
våningar. 

Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från 28 oktober till och med 
den 18 november 2020. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga 
berörda har beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post 
samt annonsering i Magasin Leksand, Falu Kuriren och Dala Demokraten den 28 
oktober 2020. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och 
på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand. 

Den 10 november bjöd kommunen in till en digital dialog vid två tillfällen, mellan 
klockan 12.00-13.00 och 17.30-19.00. Under dessa tillfällen hade allmänheten 
möjlighet att chatta om förslaget med ansvariga politiker och tjänstemän. 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av planarkitekt Jacob Blomkvist, plan- och 
kartchef Malin Bengtsson och stadsarkitekt Anna Ograhn. 
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Chattdialog 
Under två chattillfällen besöktes chatten av cirka 400 personer. De som deltog och 
besvarade frågor i chatten var sektorchef Åke Sjöberg, plan- och kartchef Malin 
Bengtsson, stadsarkitekt Anna Ograhn, näringslivschef Per Strid, planarkitekter 
Jacob Blomkvist och Andrea Andersson, kommunalråd Ulrika Liljeberg (C) och 
Sebastian Larsson (M) som är ordförande för samhällsbyggnadsutskottet. 

Bland annat framfördes följande synpunkter under chattillfället: 

 Fråga om vilken upplåtelseform som är möjlig inom detaljplanen
 Fråga om kostnader på de tilltänkta lägenheterna
 Synpunkter på detaljplanens regleringar utifrån framtagen

kulturmiljöanalys
 Fråga om hur detaljplanen har ändrats efter kulturmiljöanalysen
 Förslag på vad för användningar som planområdet kan användas till

utöver bostäder
 Synpunkter på att föreslagen bebyggelse är för hög

Chatten i sin helhet finns på: https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/chatt/chattbrofaste/ 

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 
Leksands kommun har upprättat en ”Undersökning om betydande miljöpåverkan” 
för planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte 
göras. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt 
följande: 

- Till granskningen av detaljplanen har en antikvarisk konsekvensbedömning 
tagits fram och som nu är en del av planhandlingarna.   

- Utifrån att en antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram har 
undersökningen om betydande miljöpåverkan uppdaterats i och med att ny 
kunskap har tillkommit. 

- Justeringar i planbeskrivningen har gjorts utifrån Dala Vatten och Avfalls 
yttrande. 

- En skrivelse om dricksvattenförekomst grundvatten har lagts till i 
detaljplaneförslagets planbeskrivning 

- Bestämmelsen f1 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 2 till 4 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 2, 3 eller 4 våningar”.  

- Bestämmelsen f2 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 4 till 6 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 4, 5 eller 6 våningar”. 

- En mening i bestämmelsen f3 har ändrats i plankartan från ”Ny bebyggelse 
ska utformas så att de upplevs ha uppbrutna volymer” till ”Ny bebyggelse 
ska utformas så att de upplevs ha uppbrutna volymer i fasad och höjd”. 

- Bestämmelsen om högsta totalhöjd har bytts ut mot högsta nockhöjd i 
plankarta.  

- Till granskningen kommer grundkartan och dess innehållsförteckning 
korrigeras utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att: 

 Godkänna samrådsredogörelsen  
 Ställa ut detaljplanen för granskning   
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INKOMNA YTTRANDEN 
Under samrådstiden inkom 86 yttranden. 

De 47 yttranden som endast innehåller upplysning om att man valt att ställa sig 
bakom Åkerö byalags yttranden redovisas inte i tabellen nedan utan är listade i 
tillsammans med Åkerö Byalags yttrande nummer 13 och 14. 

Nr Inkommen skrivelse År-Mån-
Dag 

Med 
erinran 

Utan 
erinran 

Kvarstående 
erinran 

1.  Länsstyrelsen Dalarna 2020-11-
18 

x 

2.  Lantmäteriet 2020-11-
17 

x 

3.  Dalaflyget, Dala Airport 2020-10-
28 

x 

4.  Trafikverket Region Mitt 2020-10-
29 

x 

5.  Dala Vatten och Avfall AB 2020-11-
18 

x 

6.  Dalarnas Museum 2020-11-
18 

x  x 

7.  E          2020-11-
05 

x  x 

8.  F               2020-11-
06 

x  x 

9.  B               2020-11-
07 

x  x 

10.  O              2020-11-
09 

x  x 

11.  A              2020-11-
09 

x  x 

12.  W                 2020-11-
10 

x  x 

13.  Å             2020-11-
13 

x  x 

14.  Å            2020-11-
15 

x  x 

15.  L           2020-11-
13 

x  x 

16.  L           2020-11-
16 

x  x 

17.  M                        
                   

2020-11-
13 

x  x 
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18.  Telia Sverige 2020-11-
16 

x  x 

19.  A                          
          

2020-11-
16 

x  x 

20.  M            2020-11-
17 

x  x 

21.  A               2020-11-
16 

x  x 

22.  A               2020-11-
16 

x  x 

23.  L                   2020-11-
17 

x  x 

24                   2020-11-
17 

x  x 

25                  2020-11-
17 

x  x 

26             2020-11-
16 

x  x 

27                 
                  

2020-11-
18 

x  x 

28                2020-11-
18 

x  x 

29                    2020-11-
18 

x  x 

30                          
             

2020-11-
18 

x  x 

31                       2020-11-
18 

x  x 

32              2020-11-
18 

x  x 

33                   2020-11-
18 

x  x 

34              2020-11-
18 

x  x 

35                      2020-11-
18 

x  x 

36                  2020-11-
18 

x  x 
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37.                  2020-11-
18 

x  x 

38.                            
          

2020-11-
18 

x  x 

39.                            
          

2020-11-
18 

x  x 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN 
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena, kommunens 
kommentarer finns direkt nedanför yttrandena. De skriftliga yttrandena, i original, 
finns tillgängliga på plan- och kartavdelningen. Bilagor till yttranden anges nedan 
numrerade som bilagor till detta dokument. Namnlistor som bilagor kan begäras 
ut hos kommunen. I samrådsredogörelsen kommenteras endast synpunkter som 
rör aktuell detaljplan. 
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1.  Länsstyrelsen Dalarna 
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Kommentar:  

Riksintresse 

I och med Länsstyrelsens skrivelser om Edshult och Åkerö under rubriken 
Riksintresse vill kommunen förtydliga att aktuellt detaljplaneförslag inte ryms 
inom riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-Noret enligt 3 kap 
miljöbalken. 

Till granskningsskedet av detaljplaneförslaget har en antikvarisk 
konsekvensbedömning arbetats fram. Konsekvensbedömningen visar med hjälp av 
bland annat kartor från 1960 fram till 2020 delvis det som även Länsstyrelsen 
nämner att ”för hundra år sedan var de öppna markerna betydligt större”. 
Kartorna i konsekvensbedömningen visar att under de senaste 35 åren har Åkerö 
förtätats än mer, inte minst i de norra och sydöstra delarna. Edshult har bebyggts i 
sådan omfattning att i princip hela den ursprungliga åkermarken har försvunnit. 
Flerbostadshusen längs Österdalälvens södra strand är en ny byggnadskategori i 
området och de hårdgjorda ytorna som tillhör verksamhetsområden har ökat i 
storlek. Riksvägens dragning har separerat Övermo från Edshult vilket fått 
påtagliga negativa konsekvenser för sammanhanget och kulturlandskapet. 
Konsekvensbedömningen visar tydligt att åkermarkens betydelse och läsbarhet 
mellan framför allt Järnavägen och Insjövägen samt inom Edshult har minskat 
markant under denna tidsperiod. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer 
detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). Detaljplanen har 
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande 
bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och 
uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan. 

I den antikvariska konsekvensbedömningen nämns det bland att den föreslagna 
bebyggelsen, i relation till omgivningen, är stor både till volym och höjd. Den 
kommer att upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och 
friliggande bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som 
tog fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-talen. 
Den föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser för 
stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få mer än 
marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort. 

En siktstudie har tagits fram som planhandling, studien syftar till att visa planerad 
bebyggelses synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kulturmiljövård 
vid Leksand-Noret. I planbeskrivningen står det:  

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse 
inte att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma 
stora delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer 
föreslagen bebyggelse inte att vara synlig.” 

Angående riksintressets läsbarhet står det i den antikvariska 
konsekvensbedömningen följande: 

” En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar 
fortsättningsvis kommer att vara synliga i landskapet. I detta sammanhang 
är det särskilt kyrkans historiska och nuvarande roll som landmärke och 

156



12 (106)

höjdmarkör i Leksand som bör bedömas. Med det aktuella planförslaget 
tillåts en bebyggelse i sex våningar, en höjd som understiger kyrkans. 
Bostadsbebyggelsens samlade volymer i anslutning till annan närliggande 
bebyggelse förmedlar också ett helt annat intryck än den friliggande kyrkan 
och dess klockstapel. I båda fallen fungerar byggnaderna som målpunkter i 
landskapet. Kyrkan står som målpunkt i förlängningen av Kyrkallén och 
Rättviksvägen, och bebyggelsen i planförslaget står som målpunkt i 
förlängningen av Leksandsbron.” 

Bedömningen som har gjorts i den antikvariska konsekvensbedömningen är att 
riksintressets uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget. 
Riksintressets värden förblir oförändrade och föreslagen detaljplan bedöms därför 
få en neutral påverkan på riksintresset. 

Sammantaget gör kommunen bedömningen att ett samhälle ständigt utvecklas och 
förändras, föreslagen bebyggelse är ett led i den stadsbyggnadsidé som funnits 
sedan 70-talet. De viktiga funktionerna som präglar ett centrum såsom kyrkan 
med dess byggnader och allé, centrumfunktioner med handel, 
service, restauranger och tydliga offentliga platser finns kvar i Leksands-Noret och 
föreslagen byggnation på andra sidan österdalälven ändrar inte Leksands-Norets 
särställning som centrum. Kommunen gör även bedömningen att detaljplanen är i 
enlighet med PBL 2 kap. 6§ vad gäller stads- och landskapsbild, samt att befintliga 
karaktärsdrag i Leksandsbygden respekteras och tillvaratas men med ett uttryck 
för den moderna tidens samhällsutveckling. 

 

Grundvatten 

En skrivelse om dricksvattenförekomst grundvatten har lagts till i 
detaljplaneförslagets planbeskrivning på sida 15. 

 

Räddningstjänst 

Länsstyrelsens yttrande angående räddningstjänst har sedan tidigare beaktats i 
planbeskrivningen genom att det nämns att det ska finnas en huvudutrymningsväg 
per byggnad där den alternativa utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs av 
fönster eller balkong, det kommer även att beaktas i bygglovsskedet. Två alternativ 
av utrymningsmöjligheter nämns i planbeskrivningen, det första alternativet inne-
fattar räddningsvägar och skylift från fönster eller balkong, det andra alternativet 
är ett Tr2-trapphus utfört enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246. 

 

Vatten och avlopp 

Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet och avloppsreningsverket 
har kapacitet att ta emot den förväntade ökade belastningen. 

En dagvattenutredning har tagits fram under detaljplanearbetet och alternativa 
lösningar beskrivs i planbeskrivningen. 

 

 

 

157



13 (106)

 

Våningsanatal och totalhöjd 
Bestämmelsen f1 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 2 till 4 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 2, 3 eller 4 våningar”.  

Bestämmelsen f2 har ändrats i plankartan från ”Fasad ska utformas i 4 till 6 
våningar” till ”Fasad kan utformas i 4, 5 eller 6 våningar”. 

Skrivelser i planbeskrivningen har i och med ändringarna i bestämmelser också 
justerats och förtydligats. 

Det finns sedan tidigare krav på variation med bestämmelsen f3 som reglerar ett 
krav på uppbrutna volymer, vilket likväl kan gälla både fasad och höjd. En mening 
i bestämmelsen f3 har ändrats i plankartan från ”Ny bebyggelse ska utformas så att 
de upplevs ha uppbrutna volymer” till ”Ny bebyggelse ska utformas så att de 
upplevs ha uppbrutna volymer i fasad och höjd”. Förtydligande text och bild har 
lagts till i planbeskrivningen angående detta.  

Bestämmelsen om högsta totalhöjd har bytts ut mot högsta nockhöjd i plankarta 
och planbeskrivning.  

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan: 

Utifrån att en antikvarisk konsekvensbedömning har tagits fram har 
undersökningen om betydande miljöpåverkan uppdaterats i och med att ny 
kunskap har tillkommit. 
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2. Lantmäteriet 
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Kommentar:  

Grundkartan och innehållsförteckning kommer korrigeras utifrån era synpunkter 
till granskningen av planförslaget. 

Vi har inte stött på rutor runt text likt er bild i varken PDF-läsare eller vid utskrift. 
Vi ser heller inte det som ett problem ifall det skulle synas rutor runt text i 
programmet ni använder, ingen åtgärd kommer göras. 
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3. Dalaflyget, Dala Airport 

Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 
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4. Trafikverket Region Mitt 

Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 

 

5. Dala Vatten och Avfall AB 
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Kommentar:  

Ert yttrande är noterat. 

Ändringar i planbeskrivningen har gjorts utifrån ert yttrande. Ingen ändring i 
plankartan har gjorts, utifrån era synpunkter om dagvatten, då kommunen gör 
bedömningen att plankartan blir för detaljerad än vad som behövs för planens 
syfte och att sådana frågor bör tas i bygglovsskedet. 

Det vi i plankartan kan reglera är att säkerställa att ytor för avfallshantering finns, 
användningen för avfall från bostäder ryms inom användning B – bostäder, sedan 
finns det en innergård där komplementbyggnader för exempelvis avfallshantering 
kan upplåtas och där eventuella fordon för avfallsupphämtning kan ta sig in. Vi 
kan ej reglera i detaljplan exakt hur dessa lösningar ska se ut då en detaljplan inte 
ska reglera mer än vad som är nödvändigt, vilket är att säkerställa ytorna. 
Exempelvis beaktas föreskrifter från BBR i bygglovsskedet sedan när man vet hur 
utformningen av husen och dess ytor ska se ut. En skrivelse har lagts till med 
viktiga aspekter som ska beaktas vid bygglov. 
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6. Dalarnas Museum 

 

Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats 
fram till granskningsskedet av detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar 
bland annat de dokument som har använts för den kulturhistoriska värderingar av 
platsen, där ingår bland annat kommunens översiktsplan och nämnd 
kulturmiljöanalys. Bedömningen finns bilagd till granskningshandlingarna och är 
inarbetad i förslaget till detaljplan. 
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Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 

Framtagen kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket 
innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället ska 
informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Leksands kommun finner det mycket beklämmande att begreppet våldtäkt 
används i ett sammanhang som detta och tar helt avstånd till ordvalet. 
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Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 

                   

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får 
detaljplanen inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte. Användningen bostäder används för områden för olika former av boende av 
varaktig karaktär och bör endast regleras om något inom detta begrepp är direkt 
olämpligt på platsen. En bedömning har gjorts att boende av varaktig karaktär, 
särskilda boenden och fritidsbostäder kan anses vara lämpliga användningar inom 
planområdet. Anledningen till att C-användningen specificeras med ”ej 
drivmedelsförsäljning” är på grund av att drivmedelförsäljning ses som direkt 
olämpligt i anslutning till bostäder. 
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

”Antal våningar, byggnadshöjd” 

Till granskningsskedet att detaljplaneförslaget har en antikvarisk 
konsekvensbedömning arbetats fram. Sammanfattningsvis beskriver 
konsekvensbedömningen att den föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, bedöms 
få störst konsekvenser för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer 
däremot inte att få mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt 
Leksand i stort.  

Kommunens samlade bedömning utifrån framtagna planhandlingar är att 
föreslagen exploatering kommer ha en negativ påverkan på kulturvärden och 
stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad och 
vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse.  

Kommunen bedömer att den föreslagna bebyggelsen kommer att bilda ett 
attraktivt nytillskott till Leksands bebyggelse. Nybyggnationen speglar samtidens 
stadsbyggnad och bildar en ny intressant årsring i bygdens historia. Bebyggelsen 
samverkar med omgivningen bland annat genom att den är uppbruten i mindre 
volymer och trappas ned mot omgivande bebyggelse. Färgsättningen på både fasad 
och tak anknyter till omgivningens färger. Detaljplanens nockhöjd och 
våningsutformning anses lämplig då det är ett hållbart nyttjande av marken att 
bygga på höjden och det ger möjligheter att skapa fler bostäder på en begränsad 
markyta i ett attraktivt läge. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 

När det handlar om fyra- och sexvåningshus kan det komma att skilja några meter 
i nockhöjd beroende på om det ska bli trä eller annan konstruktion. Sedan är det 
som sagt krav på sadeltak vilket ökar totalhöjden av byggnaden i stället för att det 
skulle vara flacka tak. Kommunen anser att vi har med de medel som finns enligt 
plan och bygglagen reglerat våningshöjden i detaljplanen på ett tillräckligt sätt. 

 

”Socioekonomiskt perspektiv” 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom 
planområdet ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte 
något som har utretts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg 
andel bostadsrätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda 
bostadsbeståndet, ett behov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. 
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”Kulturmiljöanalys” 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingen av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön, där belyser den hur viktiga stadsbyggnadsegenskaper påverkas av 
planerad bebyggelse. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Med den antikvarisk konsekvensbedömningen och tidigare framtagna dokument 
anser kommunen att det finns tillräckligt med underlag för att kunna göra 
bedömningen ovan. 

 

”Förutsättningar för säker utrymning” 

En detaljplan kan inte reglera var rollatorer, rullstolar eller barnvagnar ska 
placeras då sådana bestämmelser saknar lagstöd. Det är en fråga som hanteras i 
samband med bygglovsprocessen.  
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”Detaljplanen uppfyller inte kraven i kommunens Miljöpolicy, 
Miljöplan eller i Energi- och Klimatplan” 

En detaljplan kan inte reglera vilken typ av energikälla ett planområde ska 
använda sig av. Detaljplanen kan beskriva vilka energikällor som är möjliga på 
platsen och se till att de källor som kan användas inte blockeras av någon 
bestämmelse. Aktuell plan reglerar att i den norra delen av planområdet får 
solpanel och solceller belägga eller ersätta de takpartier som inte är synliga från 
Leksandsbron, på övrig bostadsbebyggelse får solpanel och solceller belägga eller 
ersätta max 50 % av takens yta. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnadernas stomme ska byggas i 
och ett krav på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader 
som uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med 
betongbjälklag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än 
vad som skulle krävas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. 
Sammanfattningsvis omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan 
detaljplanen inte heller ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som 
detaljplanen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs det för 
träfasad. 

Detaljplanen inte kan ställa krav på solpanel som energikälla och därmed är det 
inte heller nödvändigt att ställa krav på taklutning utifrån den synpunkten. Kravet 
på sadeltak finns för att skapa en enhetlighet gestaltningsmässigt inom Åkerö och 
inte för att enbart möjliggöra för solpanel, solpanel är dock något som är möjligt 
enligt plan. Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer 
detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och ett krav på 
takvinklar anses enligt kommunen att vara mer styrande än nödvändigt.  

Frågor om planlösning och ljusinsläpp i lägenheter är något som beaktas i 
bygglovsskedet och är inte något som regleras i detaljplanen. Då det inte är något 
som kan regleras i detaljplanen anser kommunen att beskrivningar om vilka regler 
och riktlinjer som ska eftersträvas ej är nödvändigt. 

Detaljplaneförslaget följer den parkeringsnorm för cykel och bil som är antagen av 
kommunfullmäktige, en revidering av antalet parkeringar anses därmed inte 
lämpligt. En detaljplan kan ej sätta krav på att laddningsstationer för batteridrivna 
fordon ska finnas och en bestämmelse om detta kommer därmed inte heller att 
appliceras i planen. Laddningsstationer är dock möjligt att anlägga inom 
detaljplanens samtliga användningar.  

Kommunen anser att dagvattenfrågan är tillräcklig utredd i och med 
dagvattenutredningen som är en planhandling till detaljplaneförslaget. 
Utredningen visar på möjliga lösningar för att på ett säkert och korrekt sätt 
hantera dagvatten inom och omkring planområdet. Ytor som behövs för att 
tillgodose dessa lösningar har säkerställts i plankartan. Vidare frågor om dagvatten 
kommer att hanteras i ett bygglovsskede när utformningen av planområdet är 
fastställd och dagvattenfrågan kan utformas efter dess hårdgjorda ytor och behov.  

Lagstöd saknas för att reglera vilken typ av uppvärmning bostäderna ska ha och 
hur avfallshanteringen ska ske. Detaljplanen kommer därmed inte reglera det i 
detaljplanen. 
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11.                
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. Till viss del kan de verksamhet du nämner placeras 
inom området som exempelvis kafé och samlingslokal. Men den huvudsakliga 
användningen inom planområdet är bostäder och centrumanvändningar som 
exempelvis kaféer eller samlingslokaler regleras med planbestämmelsen ”e4” som 
begränsar lokalarean per verksamhet till högst 100 kvm och att den totala 
lokalarean högst får vara 200 kvm inom egenskapsområdet. En användning för 
kulturhus är ej möjlig enligt detaljplaneförslaget och det är något som inte heller 
har reglerats in till granskningen i och med att det idag råder ett stort behov av 
lägenheter i centrala Leksand och att bostäder är huvudsyftet med 
detaljplaneförslaget. 
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12.                  

Kommentar: 

Några ritningar har inte tagits fram utifrån kulturmiljöanalysen från Dalarnas 
museum. Exakta ritningar kommer att tas fram i samband med eventuellt 
bygglovsskede, i detaljplanearbetet finns enbart plankartan med en illustration 
som visar tänkbar bebyggelse från ovan, planbeskrivningens handlingar visar 
exempel på möjlig byggnation. 

I och med att inga ritningar har arbetats fram visades inga sådana under 
kommunens chattdialog med medborgarna den 2020-11-10. 

13.  Åkerö byalag 2020-11-13 
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Utöver yttrandet från Åkerö Byalag har personer skickat in mejl där de ställer sig 
bakom Åkerö Byalags skrivelse. Dessa mejl ligger med som bilagor och redovisas 
här nedan: 
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Kommentar: 

Det här yttrandet har ersatts av yttrande nummer 13 här nedan och kommenteras 
där. 
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14.  Åkerö byalag 2020-11-15 
 
 

Mejlsvar till Åkerö byalag utifrån yttrande nummer 13: 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

Kommunen anser att möjlig bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är stilmässigt 
anpassad. Detaljplanen har utformningsbestämmelser som tar hänsyn till 
stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, 
fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet 
med undantag av skalan med Edshult och Åkerö. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom plan-
området med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade 
sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2o15:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). 
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En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  
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15.              

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Leksands kommun har inget skönhetsråd, den 
utsmyckningsgrupp som du eventuellt syftar till i ditt yttrande hanterar 
utsmyckningen i den offentliga miljön såsom skulpturer och liknande, dock ej 
byggnader. 

Leksands kommuns stadsarkitekt, som har varit en del av detaljplanearbetet med 
Åkerö brofäste, har uppdraget är att värna om och sörja för god arkitektur, 
utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska 
kvaliteten i byggprojekten. 

Övrigt se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 
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16.              

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 
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17.                                                              
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. Kommunen vill poängtera att i och med att det här 
detaljplaneförslaget är en del av en ny detaljplaneprocess kan ej tidigare 
synpunkter från föregående yttranden eller dialoger hänvisas till. Ifall ni har 
synpunkter som inte skriftligt står med i det här yttrandet och att era synpunkter 
kvarstår under granskningsskedet ber vi er att skicka in dessa synpunkter under 
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granskningen av detaljplanen. Synpunkterna kommer då att kommenteras av 
kommunen i det kommande granskningsutlåtandet. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom 
planområdet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större 
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande 
bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. Kulturmiljöanalysen är 
ett tillräckligt välarbetat dokument för att kunna göra en bedömning av 
kulturmiljön omkring och inom planområdet. Utöver kulturmiljöanalysen har den 
antikvariska konsekvensbedömningen även med delar av kommunens 
Kulturmiljöprogram, som omfattar stora delar av kommunen och framför allt hela 
Åkerö, i sina bedömningsgrunder. I och med detta anser kommunen att 
underlagen för att bedöma vilka kulturhistoriska värden som existerar inom och i 
närområdet, samt vilka konsekvenser detaljplanen kan få på kulturvärdena är 
tillräckliga. 

I slutet av konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser 
på kulturmiljön, där belyser den hur viktiga stadsbyggnadsegenskaper påverkas av 
planerad bebyggelse.  

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  
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18.  Telia Sverige  
 

 

 
Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. De kommer beaktas i planbeskrivningen och vid 
eventuell framtida exploatering.   
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19.                                       
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  
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20.               

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

21.                  

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 
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Plankartan för detaljplanen fanns tillgänglig i A2-format och i färg, vilket gör att de 
flesta kan avläsa detaljerna på kartan. Även mer detaljerade ritningar likt 
bullerkartor fanns i större format än A4, övriga dokument som anses mindre 
detaljerade var i A4-format då det oftast är ett format som är lättare hantera ifall 
man vill läsa dokumenten. Samtliga dokument förutom plankartan satt även 
enbart påhängda på en krok, vilket gjorde att det var möjligt att ta av handlingarna 
för att sätta sig ner vid någon av sittplatserna i kommunhusets entré. Men vi tar till 
oss av din problametik att läsa handlingarna och försöker, om vi kan, göra det 
lättare att ta till sig samrådshandlingarna framöver. 

Detaljplaneförslaget och planhandlingar finns, vid samråd, alltid tillgängliga på 
Leksands kommuns hemsida i PDF-format. Det går även att få PDF:erna mejlade 
till sig ifall kommunen får mejladressen som handlingarna ska skickas till. 
Alternativt att handlingarna kan föras över på ett USB-minne om minnet kommer 
i en obruten förpackning. 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom 
planområdet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större 
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande 
bullerriktvärden (SFS 2o15:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). 

22.                  

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 
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23.                      

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 
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Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen. 

24.                  
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

I kommunens översiktsplan från 2014 som är ett stöd i detaljplanearbetet pekas 
det aktuella planområdet bland annat ut som ett område som på sikt skulle kunna 
omvandlas till bostäder och som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus 
som visuellt förbinder Åkerö med Noret. En översiktsplan är inget juridiskt 
bindande dokument, men är likväl ett betydelsefullt verktyg för kommunens 
framtida fysiska planering för mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen 
fungerar tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande som en 
överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida mark- och 
vattenanvändningen. En översiktsplan är även ett viktigt underlag för domstolar 
vid överprövningar av detaljplaner och bygglov. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och kulturmiljöanalysen från 2020. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

Nybebyggelsen inom området ska anordna parkering som tillgodoser 
flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens parkeringsnorm för bil och 
cykel. Exakt hur parkeringslösningen för föreslagen exploatering kommer se ut 
kommer hanteras i ett eventuellt bygglov. Detaljplanens bestämmelser möjliggör 
dock för parkeringar på innergården samt parkeringsgarage under och över 
markplan. Det finns även möjlighet att eventuellt anlägga parkeringar utanför 
planområdet om ett sådan avtal tecknas.  
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25.                

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen. 
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26.            

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och kulturmiljöanalysen från 2020. I slutet av 
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konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i 
kommunfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av 
folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska 
företräda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor. 
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27.  Siljansbygdens hyresgästförening 

Kommentar: 

Era synpunkter är noterade. 

28.               
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

Processen för framtagandet av en ny detaljplan för området har pågått en längre 
tid.  Området finns med i gällande översiktsplan som antogs 2014, det 
planprogram som godkändes 2015 föregicks av både förtida samråd och formellt 
plansamråd, området finns med i kommunens bostadsförsörjningsprogram och 
har nu i framtagandet av detaljplan samråtts enl. gällande lagstiftning. 

All kommunal detaljplanering bedrivs enligt plan- och bygglagen (2010:900) i dess 
lydelse efter 1 januari 2015, där den demokratiska processen med både samråd och 
granskning föregår ett politiskt beslut om antagande i kommunstyrelsen eller i 
kommunfullmäktige beroende på ärendets vikt. Det politiska beslutet fattas av 
folkvalda politiker som Leksands kommuninvånare i allmänna val har utsett ska 
företräda dem och deras intressen och åsikter i olika frågor. 
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Svar till bilaga: 

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom 
planområdet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större 
uppdelade sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande 
bullerriktvärden (SFS 215:16 med tillägg enligt SFS 2017:359). 

Detaljplaneförslaget möjliggör för att en bebyggelse i det norra egenskapsområdet 
kan fasad utformas i 4, 5 eller 6 våningar och ha en nockhöjd på 26 meter. I den 
västra och östra delen av planområdet som möjliggör för bostäder kan fasad 
utformas i 2, 3 eller 4 våningar och ha en nockhöjd på 19 meter.  

Det har aldrig varit en ambition från kommunen att föreslagen bebyggelse ska på 
något sätt ”tävla” med Leksands kyrka. Det har varit viktigt från tidig planering att 
bebyggelsen inte ska ha en negativ påverkan på kyrkan som ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården Leksands-Noret. Det beaktades redan i planprogrammet från 
2015. 

I siktstudien som är en planhandling som syftat till att visa planerad bebyggelses 
synbarhet från viktiga platser inom riksintresset för kulturmiljövård vid Leksand-
Noret, i planbeskrivningen står det:  

”Från större delen av riksintresseområdet kommer föreslagen bebyggelse 
inte att synas, vegetationen på båda sidorna av älven kommer att skymma 
stora delar av sikten mot södra brofästet. Från Leksands kyrka kommer 
föreslagen bebyggelse inte att vara synlig.” 

Angående riksintressets läsbarhet från den antikvariska konsekvensbedömningen: 

” En lika viktig aspekt för riksintressets läsbarhet är hur dess övriga delar 
fortsättningsvis kommer att vara synliga i landskapet. I detta sammanhang 
är det särskilt kyrkans historiska och nuvarande roll som landmärke och 
höjdmarkör i Leksand som bör bedömas. Med det aktuella planförslaget 
tillåts en bebyggelse i sex våningar, en höjd som understiger kyrkans. 
Bostadsbebyggelsens samlade volymer i anslutning till annan närliggande 
bebyggelse förmedlar också ett helt annat intryck än den friliggande kyrkan 
och dess klockstapel. I båda fallen fungerar byggnaderna som målpunkter i 
landskapet. Kyrkan står som målpunkt i förlängningen av Kyrkallén och 
Rättviksvägen, och bebyggelsen i planförslaget står som målpunkt i 
förlängningen av Leksandsbron.” 

Bedömningen som har gjorts i konsekvensbedömningen är att riksintressets 
uttryck och karaktärsdrag inte påverkas av planförslaget och bedöms få en neutral 
påverkan då riksintressets värden förblir oförändrade. 

Detaljplanen reglerar gestaltningen av möjlig byggnation, utan att vara mer 
detaljerad än nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL), med 
utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden och omgivande 
bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, färgsättning och 
uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag av skalan med 
Edshult och Åkerö. 
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29.                  

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

Framtagen kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket 
innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället ska 
informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 
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”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 
Kommunen anser att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i 
planbeskrivningen.  

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnaderna ska byggas i och ett krav 
på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med 
betongbjälklag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än 
vad som skulle krävas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. 
Sammanfattningsvis omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan 
detaljplanen inte heller ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som 
detaljplanen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs det för 
träfasad. 
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30.                                     
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. I och med att samrådet gäller för detaljplanen Åkerö 
brofäste kommer vi enbart att besvara frågor som gäller detaljplanens regleringar. 
Övriga frågor hänvisas att ställas till berörda tjänstemän eller politiker. 

Svar på detaljplanens frågor under rubriken kostnader: 

Detaljplanen föranleder flera olika kostnader, vilka dessa är som är direkt 
kopplade till detaljplanens genomförande finnas att läsa i planbeskrivningen 
under rubriken Ekonomiska frågor. 

 Detaljplanen medför ingen expropriering. 

 

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Ägarskap: 

Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 och hela Åkerö 
19:4, båda fastigheterna ägs av Leksands kommun. Styrsjöbo S:1 ägs av en 
samfällighet som berör Färjvägen.Svar på detaljplanekopplade frågor under 
rubriken Höjden på fastigheten: 

Detaljplanen möjliggör för 4, 5 eller 6 våningar i norra delen av planområdet och 
2, 3 eller 4 våningar i västra och östra delen. 

Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. I och med att en detaljplan ska 
vara flexibel och inte reglera mer än vad som krävs för området möjliggör 
detaljplaneförslaget för en variation i våningsantalet. Balkongplacering regleras 
inte i detaljplaneförslaget bortsett från att samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
enskild eller gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller. 

För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev antagen 
2014-07-10. I översiktsplanen som är ett stöd i detaljplanearbetet pekas det 
aktuella planområdet ut som ett område som på sikt skulle kunna omvandlas till 
bostäder och som bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt 
förbinder Åkerö med Noret. 

Svar på detaljplanekopplade frågor under rubriken Buller, trafikflöde och miljö: 

Till detaljplanen har en bullerutredning tagits fram som klargör för hur 
byggnation på platsen måste placeras och utformas för att gällande 
bullerriktvärden enl SFS: 2017:359 ska kunna uppnås. 

Detaljplanen ska möjliggöra för att samtliga lägenheter ska ha tillgång till 
enskild eller gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller. 
Kommunen har inget ställningstagande angående väderstreck och detta regleras 
inte heller i detaljplanen. Bullerutredningen påvisar att det är möjligt att 
tillskapa gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger skydd 
mot trafikbullret. Om gemensamma uteplatser finns på innegården kan 
balkonger byggas på norrsidan. Därmed behöver trafikflödet på Järnavägen och 
Insjövägen inte minska för att det ska vara möjligt. 
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Detaljplaneförslaget förändrar inte Järnavägens dragning. 

En Moskogsväg måste inte byggas för att detaljplaneförslaget ska vara möjligt att 
genomföra. Framtagen bullerutredning som detaljplaneförslaget utgått från 
beräknar utifrån dagens trafiklösning med trafikflöden för år 2017 och 2040, 
utan Moskogsväg. 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. Resultatet 
av studien visar att om det aktuella området bebyggs med den högsta totalhöjd 
som är tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen och 19 meter i väst och 
öst, påverkas två befintliga villafastigheter i väst och två i söder av skugga. 
Fastigheterna väster om planområdet berörs av skugga under förmiddagar ett 
par dagar i mars och september. Under sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis 
in på fastigheterna belägna söder om Färjvägen. Vid andra månader eller tider 
på dygnet bidrar byggnadsvolymerna enbart till skugga på den egna fastigheten 
eller obebyggda omkringliggande områden.  

I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en 
behovsbedömning fram. Resultatet av denna var att planens genomförande inte 
bedömdes medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna med naturresurser eller påtagligt skada 
riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och bedömdes inte 
heller innebära någon betydande miljöpåverkan. Någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att upprätta. Denna samråddes 
med länsstyrelsen som delade kommunens bedömning.  

Utifrån ny lagstiftning har kommunen valt att pröva detta igen i planhandlingen 
”Undersökning om betydande miljöpåverkan”. Enligt denna undersökning 
bedöms genomförandet av detaljplanen inte ge någon påverkan på riksintresse 
för friluftsliv, Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för 
Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Sammantaget, utifrån 
undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att planens genomförande 
inte bedöms medföra några betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller 
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen. Detaljplanen 
bedöms därför vara förenlig med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 
och 4 kap och innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Kommunen anser 
därmed att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken inte behöver 
göras. 
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31.                      
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Framtagen kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket 
innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället ska 
informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
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begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, 
färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag 
av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den 
avvägningen redovisas i planbeskrivningen. 

En detaljplan kan inte reglera vilket material byggnaderna ska byggas i och ett krav 
på byggnation i trä kan därmed inte skrivas in i plankartan. Byggnader som 
uppförs med träbjälklag blir högre än likvärdiga hus som byggs med 
betongbjälklag, på grund av det möjliggör detaljplanen för en högre totalhöjd än 
vad som skulle krävas ifall byggnaderna enbart skulle kunna uppföras i betong. 
Sammanfattningsvis omöjliggör inte detaljplanen byggande i trä, men likväl kan 
detaljplanen inte heller ställa krav på att det måste byggas i trä. Något som 
detaljplanen kan reglera är fasadutformning och i plankartan möjliggörs det för 
träfasad. 

32.             
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Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade. 

Svar på frågor under rubriken Siktstudier: 

Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga platser 
inom riksintresset för kulturmiljövård vid Leksands-Noret, enligt 3 kap 
miljöbalken. Anledningen till att det enbart har tagits fram en siktstudie från 
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Leksands-Noret är att det är det närmst belägna riksintresset för 
kulturmiljövård och har bedömts ha ett högre kulturvärde än nämnda områden i 
ditt yttrande. 

Svar på frågor under rubriken Planerad bebyggelse: 

Enligt plan- och bygglagens 4 kap 32 § får detaljplanen inte vara mer detaljerad 
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Användningen bostäder 
används för områden för olika former av boende av varaktig karaktär och bör 
endast regleras om något inom detta begrepp är direkt olämpligt på platsen. En 
bedömning har gjorts att boende av varaktig karaktär, särskilda boenden och 
fritidsbostäder kan anses vara lämpliga användningar inom planområdet.  

Svar på frågor under rubriken Kulturmiljöanalys 

Hänsyn har tagits till Kulturmiljöanalysen, framtagen kulturmiljöanalys är dock 
ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket innebär att det inte är ett underlag 
som detaljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas 
tillsammans med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika 
intressen mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet 
av detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument 
som har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland 
annat kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i 
jämförelse. Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands 
landskapsbild i stort.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till 
stadsbilden och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, 
fasadmaterial, färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en 
enhetlighet med undantag av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser 
att det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i 
detaljplaneförslaget och den avvägningen redovisas i planbeskrivningen.  

Svar på frågor under rubriken Bygg hyresrätter 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom 
planområdet ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd, därför är det inte 
något som har utretts i detaljplanearbetet. Leksands kommun har idag en låg 
andel bostadsrätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda 
bostadsbeståndet, ett behov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. 
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33.                 

Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. 

Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i tidigare detaljplaneprocess togs 
bestämmelser fram som hårdare styrde byggnadernas gestaltning. Där togs bland 
annat möjligheten till ljusa kulörer, som vitt och ljusgult, bort då Länsstyrelsen 
ansåg att ljusare kulörer kunde framhäva byggnaden mer än nödvändigt. 
Utformningsbestämmelsernas material och färgval i aktuellt detaljplaneförslag är 
djupt förankrade med Leksandsbygdens karaktär. Att reglera exakta färgtoner eller 
liknande är en för specifik nivå då detaljplanen ej ska vara mer detaljerad än 
nödvändigt för planens syfte (4 kap. 32 § PBL). 

Leksands kommuns stadsarkitekt, som har varit en del av detaljplanearbetet med 
Åkerö brofäste, har uppdraget är att värna om och sörja för god arkitektur, 
utformning och gestaltning av stadsmiljön genom att bevaka den arkitektoniska 
kvaliteten i byggprojekten. 
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34.             

232



88 (106)

 

Kommentar:  

Dina synpunkter är noterade.  

Framtagen kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket 
innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället ska 
informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och  
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
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begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, 
färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag 
av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den 
avvägningen redovisas i planbeskrivningen. 

35.                     
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Kommentar: 

Dina synpunkter är noterade. Se svar till Åkerö byalag, nr. 13 och 14. 

Att bygga på höjden är ett hållbart nyttjande av marken och ger möjlighet att skapa 
fler bostäder på en begränsad markyta i ett attraktivt läge. 

En detaljplan kan inte reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområ-
det ska ha då sådana bestämmelser saknar lagstöd. Leksands kommun har idag en 
låg andel bostadsrätter jämfört med länet om man ser till det sammanlagda 
bostadsbeståndet, ett behov finns för såväl bostadsrätter som hyresrätter. 

36.                 
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Kommentar:  

Anledningen till att husen står tätt är på grund av bullersituationen inom planom-
rådet med närheten till två vältrafikerade vägar. Fasad med större uppdelade 
sektioner kommer enligt utredningen inte klara gällande bullerriktvärden (SFS 
2015:216 med tillägg enligt SFS 2017:359). 

Hänsyn har tagits till Kulturmiljöanalysen, framtagen kulturmiljöanalys är dock 
ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket innebär att det inte är ett underlag som 
detaljplanen måste följa utan i stället ska informationen i analysen beaktas 
tillsammans med övrig kunskap och handlingar för att kunna väga olika intressen 
mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, 
färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag 
av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den 
avvägningen redovisas i planbeskrivningen.  
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37.                  
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Kommentar:  

Framtagen kulturmiljöanalys är ett kunskapsunderlag utan riktlinjer, vilket 
innebär att det inte är ett underlag som detaljplanen måste följa utan i stället ska 
informationen i analysen beaktas tillsammans med övrig kunskap och handlingar 
för att kunna väga olika intressen mot varandra.  

En antikvarisk konsekvensbedömning har arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat 
riksintressen, kommunens översiktsplan och nämnd kulturmiljöanalys. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 
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”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, 
färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag 
av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den 
avvägningen redovisas i planbeskrivningen.  

Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i tidigare detaljplaneprocess togs 
bestämmelser fram som hårdare styrde byggnadernas gestaltning. Där togs bland 
annat möjligheten till ljusa kulörer, som vitt och ljusgult, bort då Länsstyrelsen 
ansåg att ljusare kulörer kunde framhäva byggnaden mer än nödvändigt. 
Utformningsbestämmelsernas material och färgval i aktuellt detaljplaneförslag är 
djupt förankrade med Leksandsbygdens karaktär. 

Anledningen att totalhöjdsbestämmelsen i den tidigare planprocessen var 29 
meter och nockhöjdsbestämmelsen i nuvarande process är 26 meter, är på grund 
av att det var möjligt med flackare tak i den tidigare processen och nu är det krav 
på sadeltak. Byggnader med sadeltak i stället för flacka tak med samma totalhöjd 
upplevs väldigt olika i stadsbilden, framför allt då byggnaderna med sadeltak inte 
får en lika hög huskropp. 
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38.  Namnlista                 klockan 18:52 
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Kommentar: 

Inkommit yttrande har reviderats, se yttrandet nedan. 

39.  Namnlista           klockan 20:13 
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Kommentar:  

Era synpunkter är noterade. 

Enligt mark- och miljödomstolens domslut saknades tillräckligt kunskapsunderlag 
kring kulturmiljön för att kunna bedöma om kommunen har gjort rätt 
intresseavvägning. Bedömningen var därför att planhandlingarna inte uppfyllde 
kraven enligt 4 kap. 33 § PBL. Utifrån domen togs en kulturmiljöanalys fram till 
samrådet av detaljplanen och en antikvarisk konsekvensbedömning har nu 
arbetats fram till granskningsskedet. 

Både framtagen kulturmiljöanalys och kulturmiljöprogram är kunskapsunderlag 
utan riktlinjer, vilket innebär att det inte är underlag som detaljplanen måste följa 
utan i stället ska informationen i handlingarna beaktas tillsammans med övrig 
kunskap och underlag för att kunna väga olika intressen mot varandra. 

I samband med samrådsprocessen för aktuell detaljplan var inte kommunens 
kulturmiljöprogram färdigarbetat och därmed inte heller ett kommunalt taget 
dokument. Därför beställdes en kulturmiljöanalys för planområdet och dess 
närmiljö för att se hur planförslaget påverkar kulturmiljön. 

Konsekvensbedömningen redovisar bland annat de dokument som har använts för 
den kulturhistoriska värderingar av platsen, där ingår bland annat kommunens 
översiktsplan, kulturmiljöanalys och nämnd kulturmiljöprogram. I slutet av 
konsekvensbedömningen redovisas detaljplaneförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön. 

Urklipp från granskningshandlingens planbeskrivning angående den antikvariska 
konsekvensbedömningen: 

”Sammantaget är bedömningen att planförslaget får en begränsad negativ 
påverkan på områdets kulturvärden. I relation till omgivningen är den 
föreslagna bebyggelsen stor både till volym och höjd. Den kommer att 
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upplevas som främmande bland de befintliga småskaliga och friliggande 
bostadshusen. Samtidigt är den ett uttryck för den stadsutveckling som tog 
fart på allvar omkring 1970 i Åkerö och Edshult. Den visar på dagens 
förutsättningar och behov på samma sätt som förtätningen av Åkerö och 
ianspråktagandet av odlingslandskapet i Edshult gjorde under 1970- och 80-
talen. Den föreslagna nockhöjden, 26 meter, bedöms få störst konsekvenser 
för stadsbilden i den nära omgivningen. Den kommer däremot inte att få 
mer än marginella konsekvenser för landskapsbilden runt Leksand i stort.” 

Kommunen har gjort en samlad bedömning utifrån kommunens översiktsplan 
2014, planprogram 2015 och siktstudie 2019 samt kulturmiljöanalys 2020 och 
antikvariska konsekvensbedömning 2021. Bedömningen är att föreslagen 
exploatering enligt detaljplaneförslaget kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som 
begränsad och vikten av en hållbar bebyggelseutveckling väger tyngre i jämförelse. 
Planförslaget bedöms ha en liten påverkan på Leksands landskapsbild i stort.  

Detaljplanen har tydliga utformningsbestämmelser som tar hänsyn till stadsbilden 
och omgivande bebyggelse, med avseende på takutformning, fasadmaterial, 
färgsättning och uppbrutna volymer vilket bidrar till en enhetlighet med undantag 
av skalan med Edshult och Åkerö. Kommunen anser att det har gjorts en rimlig 
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i detaljplaneförslaget och den 
avvägningen redovisas i planbeskrivningen.  
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Dnr: 
KOS 2013/1046 

Datum: 
Oktober 2021 

Sida: 
1 av 11 

 

Checklista - Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Undersökning om behovet av miljöbedömning 
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en plan eller ett program 
som antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) genomgå en strategisk 
miljöbedömning. För att kommunen ska kunna göra ett ställningstagande om planen 
eller programmet medför en betydande miljöpåverkan eller inte genomförs en 
undersökning som identifierar omständigheterna som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan. 

Begrepp: 

Strategisk miljöbedömning Den process där kommunen identifierar, beskriver och 
bedömer vilka miljöeffekter en plan eller program kan 
komma att få. 

Miljökonsekvensbeskrivning Ett dokument där kommunen skriftligt redovisar sin 
bedömning av planen eller programmets miljökonsekvenser. 

Undersökning Undersökningen ska komma fram till om ett förslag till en 
plan eller ett program medför betydande miljöpåverkan eller 
inte. 

 

Lagstiftningen (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap) är 
det som avgör om en detaljplan har betydande miljöpåverkan, det är dels en avvägning 
av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar som spelar in i 
bedömningen. 

Visar undersökningen på att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska ställningstagandet och skälen för bedömningen redovisas i 
planbeskrivningen. Om det visar sig att planen medför en betydande miljöpåverkan ska 
den miljöbedömas.  

Bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) ska redovisa de omständigheter som talar 
för eller emot en BMP och ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet om BMP tas i 
utskottet för samhällsbyggnad i samband med beslut om granskning för detaljplanen. 
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Planens syfte 
Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år 2025 utgör tillsammans 
med kommunens bostadsförsörjningsplan grunden till detaljplanens framtagande. Primärt 
behöver kommunen fler invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos 
kommunens företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för stora 
pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling. En större arbetsför 
befolkning behövs även för att behålla kommunens servicenivå och ge goda förutsättningar för 
en lokal handel. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och 
ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, parkeringsgarage och 
småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade 
nybebyggelsen avses bli 2 till 6 våningar. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget söder om Leksandbron. Området avgränsas i väst av Järnavägen, i öst av 
Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen gräsyta. Detaljplanen omfattar fastigheterna 
Åkerö 13:8, 19:4 och del av samfälligheten Styrsjöbo S:1. Leksands-Noret ligger 350 meter norr 
om planområdet på andra sidan Österdalälven. 

Planens tänkbara konsekvenser 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, 
Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken för Leksands-Noret bedöms 
påverkas i viss mån, men påverkan har bedömts som acceptabel. 

Den kulturmiljöanalys som tagits fram visar på att det finns vissa kulturmiljövärden i 
omgivningen. Även en antikvarisk konsekvensbedömning är en del av planhandlingarna. 
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Kommunens bedömning är att föreslagen exploatering kommer ha en negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses dock som begränsad.   

Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer den att möjliggöra cirka 
60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten ger ökar underlag för service, handel och 
kollektivtrafik till och från resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som tidigare 
upplevts som otrygg, kommer att innehålla en ny mötesplats som kommer att befolkas dygnet 
runt.  

Slutsats och ställningstagande 
Kommunen har gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver 
därför inte göras.  

I samband med att planprogram för området upprättades år 2014 togs en behovsbedömning 
fram. Resultatet av denna var att planens genomförande inte bedömdes medföra några 
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna med 
naturresurser eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedömdes därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap och bedömdes inte heller innebära 
någon betydande miljöpåverkan. Någon särskild miljökonsekvensbeskrivning var ej nödvändig att 
upprätta. Denna samråddes med länsstyrelsen som delade kommunens bedömning.   
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Checklistan 
Kommunens checklista nedan utgör grunden i undersökningen. Checklistan är ett underlag för 
en samlad bedömning av den effekt som detaljplanens genomförande bedöms medföra på 
miljön. Med miljöeffekter (enligt MB 6 kap 2§) menas exempelvis effekter på befolkning och dess 
hälsa, skyddade växt-och djurarter, biologisk mångfald, mark, jord, vatten, landskap, klimat, 
bebyggelse, kulturmiljö, hushållning med mark och vatten, samt hushållning med råvaror och 
energi. Bedömningen ska också visa om lokaliseringen är lämplig med hänsyn till faktorerna i 
omgivningen. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets 
gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma. 

Undersökning för detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.fl.) 

PLATSEN KOMMENTAR 

Nuvarande markanvändning Marken är idag obebyggd men har fram till 
nyligen varit bebyggd med bensinmackar och 
däckverkstad. Marken utgörs av gräs, grus och 
asfalt och är bevuxen med några barr- och 
lövträd. Området är planlagt för bostads- och 
handelsändamål. Bebyggelse kan uppföras med 
högst två våningar och hus får endast byggas 
fristående. 

Planerad markanvändning Bostäder, cirka 60 lägenheter, och 
centrumverksamhet, dock ej drivmedel, om två 
till sex våningar. 

Särskilda bestämmelser 

4 kap 35 § PBL Undantag från miljöbedömning. En särskild MKB för 
detaljplaner med standardförfarande behöver inte 
upprättas om planen enbart gäller något av 
nedannämnda ärenden, och MKB:n i detta ärende är 
aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap 7 a § PBL Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap 6 § MB 
(A-eller B-verksamhet)? 

 
X 

6 kap 3 § MB Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra 
en strategisk miljöbedömning gäller inte för 
detaljplaner endast syftar till att tjäna totalförsvaret 
eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  X 
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2 § miljö- 
bedömnings- 
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap 27 & 28 a §§ 
MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område, som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) 
och därmed kräver tillstånd? 

 

X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd?  

 

X 

Kommentar  
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1. Beskrivning av planen 

1.1 I vilken utsträckning möjliggörs verksamheter och åtgärder, utifrån 
lokalisering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden? (ju mer 
flexibel planen är, desto mer möjliggörs) 

Kommentar Planförslaget medger bostäder och centrumverksamhet, dock ej 
drivmedelsförsäljning, om två till sex våningar.  

Byggnadskropparnas lägen är relativt låsta för att buller från angränsande vägar inte 
ska nå innergården och de ska även uppföras med ett minsta antal våningsantal, 
vilket gör att buller från omgivande vägar begränsas mot gården. Det ska finnas en 
gräs- och trädbevuxen innergård vilken möjliggör infiltration av dagvatten. 

1.2 I vilken utsträckning har detaljplanen betydelse för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer och program medför, t.ex. vägplaner? 

Kommentar Översiktsplanen utpekar aktuellt område som lämpligt för ny bostadsbebyggelse och 
att området bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt förbinder 
Åkerö med Noret. Således är planförslaget en del av genomförandet av 
översiktsplanen. 

Kommunen planlägger parallellt för en ny väg, Moskogsvägen, som kommer att 
förbinda Järnavägen och Insjövägen, längre söderut, och därmed kommer vägarna 
runt planområdet att avlastas från en del trafik, så bullret kommer att minska kring 
planområdet. Aktuell detaljplan är dock inte beroende av detaljplan för 
Moskogsvägen.  

1.3 I vilken utsträckning har planen betydelse för hållbar utveckling eller 
integrering av miljöaspekter i övrigt? 

Kommentar Kommunen strävar efter en hållbar bebyggd miljö. Ett hållbart nyttjande av marken 
är att bygga på höjden vilket ger möjlighet att skapa fler bostäder på en begränsad 
markyta i ett attraktivt läge, med en befintlig god infrastruktur och med gång- och 
cykelavstånd till centrum, skola och resecentrum. 

Genom att medge högre nockhöjd, kan byggnaderna uppföras med trästomme, vilket 
har en lägre klimatpåverkan jämfört med en betongstomme. 

Genom att bygga på tidigare bebyggd mark behöver naturmark i tätortens utkanter 
inte ianspråktas för aktuella bostäder, vilket ger liten påverkan på växt- och djurliv.  

Det kommer att finns goda möjligheter för att fördröja och rena dagvattnet inom 
planområdet genom att dagvattnet i första hand infiltreras inom planområdet men 
vid stora nederbördsmängder kan ledas till det allmänna dagvattennätet.  

Området är utsatt för buller från omgivande vägar men bestämmelser införs så att 
gällande riktvärden för bostadsbebyggelse inte överskrids. 

Solstudie har genomförts, vilken visar på att omgivande bostadsfastigheter inte 
utsätts för störande skuggverkan.  
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1.4 Finns det risk att miljökvalitetsnormer överskrids eller svårigheter att 
följa miljölagstiftningen? 

Kommentar Inga miljökvalitetsnormer (för luft, buller eller vatten) bedöms överskridas med 
anledning av planförslagets genomförande.  

Dalarnas luftvårdsförbund genomför regelbundet mätningar av luftkvaliteten i länet. 
År 2019 klarade samtliga kommuner miljökvalitetsnormer för luft. Genomförda 
mätningar och modelleringar visar att Leksands tätort också klarar den nedre 
utvärderingströskeln för de ämnen som ska kontrolleras. Aktuellt planområdet 
bedöms inte alstra trafik i sådan omfattning att miljökvalitetsnormen påverkas. 

Miljökvalitetsnormer för buller gäller endast för tätorter med befolkning över 100 000 
invånare. 

För dagvatten som uppstår inom planområdet är Österdalälven, mellan Siljan och 
Insjön, recipient. Enligt dagvattenutredningen ska Österdalälven senast år 2021 ha 
uppnått god ekologisk status. År 2015 hade den måttlig ekologisk status och skälet till 
att den ännu inte hade uppnått god status var förekomst av vandringshinder. Kemisk 
status var år 2017 ej god. Utredningen föreslår att dagvattnet ska infiltreras om 
dagvattenvolymen motsvarar 10 mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det 
inte är möjligt att infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda 
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad förbindelsepunkt när 
dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd nederbörd. Dagvattnet från 
planområdet bedöms inte påverka recipientens status.  

1.5 Finns det miljöproblem i eller i anslutning till planområdet? Finns det 
risk att de påverkas av planen? 

Kommentar På fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4 i Leksand har det under lång tid funnits bland 
annat drivmedelsförsäljning. Den ena drivmedelsanläggningen, ST1, på Åkerö 13:8 
har avslutat verksamheten under 2019. Den andra, Shell, på Åkerö 19:4 har avslutats 
tidigare under 2000-talet. 

Tidigare har det utförts flertalet miljötekniska undersökningar av mark och 
grundvatten som inte påvisat något åtgärdsbehov, med undantag för en mindre PAH-
förorening. Dock fanns det anledning att misstänka att marken runt cisternerna och 
längs ledningarna var förorenad av petroleumkolväten från verksamheten på 
fastigheterna. Därför utfördes en sanering vintern 2019-2020.  

Efter saneringen kan fastigheterna nyttjas för boende utan att risk för hälsoeffekter 
ska uppkomma hos såväl barn som vuxna, området kring bostäderna kan nyttjas för 
lek och rekreation för barn och vuxna utan risk för hälsoeffekter. Flyktiga 
föroreningar i mark kommer inte påverka inomhusmiljön i närliggande bostäder och 
det finns ingen risk att föroreningar härrörande från fastigheterna sprids med 
grundvattnet och påverkar grundvattnets kvalitet nedströms. 
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KATEGORIER 

+         0         – 
Här antyds om 

påverkan är 
positiv, 

obetydlig eller 
negativ för 

aktuell aspekt 

KOMMENTAR 

 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 

 
2. Kulturvärden 

 
  - 

Norr om planområdet, på andra sidan 
Österdalälven, finns riksintresse för 
kulturmiljö, Leksands-Noret. Framtagen 
siktstudie visar att planförslaget kommer 
att medföra viss mindre påverkan, men 
att denna är acceptabel. Planområdet 
omfattas även av riksintresset Siljan som 
avser att skydda områdets natur- och 
kulturvärden. 

En kulturmiljöanalys har genomförts inom 
och i angränsning till planområdet. Denna 
visar att det finns kulturmiljövärden i 
planområdets omgivning, i form av 
överfarten mellan älven med 
beståndsdelarna Färjbacken, 
Brovaktarstugan, dolda spår av flottbron 
samt den nuvarande bron tillkommen år 
1925. I samband med detta tillkom flera 
bensinmackar i området. Även rester av 
Färjeåkern i nordost, som historiskt tillhört 
Övermo gård har bedömts som värdefull. 
Bröderna Jacobssons fastighet med 
bostadshus och uthuslänga, omedelbart 
sydost om planområdet, har bedömts ha 
värden. Bleckslagare Petterssons stuga 
med tillhörande uthuslänga, 
egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal 
längs Gamla Siljansnäsvägen och 
Insjövägen och viss villabebyggelse 
tillkommen under 1900-talet men som 
anpassats till det traditionella 
byggnadsskicket i Leksand, har bedömts 
ha värden. 

En antikvarisk konsekvensbedömning har 
arbetats fram till granskningsskedet av 
detaljplanen. Konsekvensbedömningen 
redovisar bland annat de dokument som 
har använts för den kulturhistoriska 
värderingar av platsen, där ingår bland 
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annat kommunens översiktsplan och 
nämnd kulturmiljöanalys.  

Sammanfattningsvis beskriver 
konsekvensbedömningen att den 
föreslagna högsta nockhöjden, 26 meter, 
bedöms få störst konsekvenser för 
stadsbilden i den nära omgivningen. Den 
kommer däremot inte att få mer än 
marginella konsekvenser för 
landskapsbilden runt Leksand i stort.  

Bedömningen som har gjorts i den 
antikvariska konsekvensbedömningen är 
att riksintresset för kulturmiljövård vid 
Leksands-Noret uttryck och karaktärsdrag 
inte påverkas av planförslaget. 
Riksintressets värden förblir oförändrade 
och föreslagen detaljplan bedöms därför 
få en neutral påverkan på riksintresset. 

Utifrån ovan nämnda underlag gör 
kommunen bedömningen att föreslagen 
exploatering kommer ha en negativ 
påverkan på kulturvärden och stadsbild 
inom Åkerö och Edshult, den påverkan ses 
dock som begränsad 

 
3. Naturvärden 

 
 0  

Norra delen av planområdet omfattas av 
strandskydd men inom området finns inga 
kända naturvärden och inget friluftsliv 
bedrivs.  

Det finns några barr- och lövträd inom 
planområdet men dessa bedöms inte ha 
särskilda biologiska värden.  

Nordväst om planområdet finns Åkersön, 
som har värden för friluftslivet och är 
naturreservat under bildande. Området är 
artrikt både när det gäller växter, fåglar 
och övrig fauna. 

 
4. Sociala värden 

 
+   

Området omfattas av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken och även av riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
men det förekommer inget friluftsliv på 
platsen, det finns inga kända natur-eller 
kulturvärden inom området och 
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riksintressena bedöms inte påverkas 
negativt.  

Det finns ett stort behov av bostäder i 
centrala lägen i Leksands tätort och 
planförslaget medger ett större antal 
bostäder. 

Invändigt i kvarteret reglerar planförslaget 
att det ska finnas en gård med grönytor 
och träd. I nära anslutning till 
planområdet finns även Åkersön som 
delvis är naturreservat med skogsmiljö 
och väl anordnade stigar, som kan 
tillgodose de boendes behov av 
rekreation. Det är även nära till 
friluftsområdet Källan. 

Förutom att innergården kan användas 
för lek, finns lekmöjligheter vid Åkerö 
grundskola som efter skoltid är öppen för 
allmänheten, under vintertid spolas is för 
skridskoåkning inom skolområdet. 
Riddarlekparken som är kommunens 
största lekpark är lokaliserad mellan 
Kulturhuset och Leksands 
hembygdsgårdar och ligger inom 
gångavstånd från planområdet. 

Platsen har tidigare upplevts som en av 
centralortens otrygga platser av 
gymnasieelever, vilket framkom i en 
undersökning 2013. Planerad byggnation 
medför att platsen, som tidigare upplevts 
som otrygg, kommer att befolkas dygnet 
runt vilket ökar trygghetskänslan 

Den föreslagna bebyggelsen avviker 
genom sin höjd från omgivningens skala 
och landskapsbilden kommer att påverkas 
men påverkan bedöms som acceptabel. 

 
5. Hushållning med 

resurser och 
materiella värden 

 

+   

Genom att bygga på höjden kan relativt 
många bostäder tillskapas på en 
begränsad markyta i ett attraktivt läge. 
Här finns redan en god 
ledningsinfrastruktur och det är bra gång- 
och cykelvägar till centrum, skola, 
resecentrum och friluftsområden. 

 
6. Risker för människors 

hälsa eller för miljö 
 

 0  
Området har tidigare använts för 
bensinstationsändamål men marken har 
sanerats och har bedömts som lämplig för 
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känslig markanvändning som 
bostadsändamål. 

Området är utsatt för buller från 
omgivande vägar men bestämmelser 
införs så att gällande riktvärden för 
bostadsbebyggelse inte överskrids. 

Solstudie har genomförts, vilken visar på 
att omgivande bostadsfastigheter inte 
utsätts för störande skuggverkan. 
Fastigheterna väster om planområdet 
berörs av skugga under förmiddagar ett 
par dagar i mars och september. Under 
sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in 
på fastigheterna belägna söder om 
Färjvägen. 

En vibrationsutredning har genomförts 
och byggnation kan ske inom hela 
nybyggnadsområdet med maximala 
vibrationsnivåer på 0,8 mm/s vägd RMS. 

Lägsta grundläggningsnivå för ny 
bebyggelse nära Österdalälven +165 
m.ö.h. vilket grundas på 10 000-årsflödet. 
Marknivåerna inom planområdet 
överstiger +175,6 m.ö.h. och ligger 
därmed över nivån som eventuellt kan 
drabbas av översvämning. 

En geoteknisk utredning har genomförts 
och den naturliga jorden inom området 
består av varierande lager av sediment 
bestående av i huvudsak silt och finsand  

Området bedöms inte ha 
stabilitetsproblem, jorden är däremot 
känslig för erosion vilket måste beaktas 
vid schaktarbete. Planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon. Byggnader 
ska grundläggas radonskyddat. 
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7. Miljöeffekter 

7.1 Miljöeffekternas omfattning 

De miljöeffekter som i först hand har behövts hanteras i planarbetet har rört påverkan på 
landskapsbild och kulturmiljö, men även hur bebyggelsen ska anordnas för att begränsa buller 
från omgivande vägar och hur dagvattnet ska omhändertas.  

7.2 Kan miljöeffekterna vara gränsöverskridande? 

Nej 

7.3 Kan de sannolika miljöeffekterna avhjälpas? 

De föroreningar som har funnits inom området har åtgärdats genom sanering vintern 2019-2020.  

Det har införts planbestämmelser för att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna: 

För att anpassa den tillkommande bebyggelsen till landskapsbilden, riksintresset för 
kulturmiljövård Leksands-Noret och de identifierade kulturmiljövärdena i omgivningen har 
utformningsbestämmelser om maximalt antal våningar, färgsättning, takvinkel och takmaterial 
införts. Bebyggelsen ska ha uppbrutna volymer och långa och rätblocksartade byggnadsvolymer 
bör undvikas. En mer varierad fasad med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att 
uppfatta en större volym som anpassad. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett 
varierande uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, nyanser av färger 
med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i falurött, mindre partier kan utföras i träfärgad 
eller grå kulör kulör – exempelvis obehandlat eller järnvitriolbehandlat trä. Hustaken ska enbart 
vara tegelröda sadeltak. I den västra och östra delen av planområdet får solpanel och solceller 
belägga eller ersätta max 50 % av takens yta. I området i den norra delen där högre bebyggelse 
möjliggörs, får solpanel och solceller endast finnas på de takpartier som inte är synliga från 
Leksandsbron. 

Bullerutredningen visar att för mindre bostäder med en bostadsyta max 35 kvm klaras samtliga 
riktvärden vid fasad och inga extra åtgärder krävs. Fasader mot Insjövägen och Järnavägen 
kommer att utsätts för trafikbuller nivåer som ligger över riktvärdet för bostäder över 35 kvm. 
Detta innebär att vid beräkning av samtliga beräkningsunderlag krävs att minst hälften av 
bostadsrummen planeras så att de får tillgång till fasad där riktvärdena enligt 4§ i SFS 2015:216 
uppfylls. Alla lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats som klarar 
riktvärdena för trafikbuller.  

Dagvattenutredningen visar att dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 
mm nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att infiltrera volymerna ska 
dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid 
anvisad förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd nederbörd. 
Detaljerad dimensionering och projektering ska genomföras i samband med utformning av 
området och kontrolleras i bygglovsskedet. 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  X 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  X 

Betydande miljöpåverkan 

Negativ påverkan illustreras med minustecken (-), ingen påverkan med nolla (0), 
positiv påverkan med plustecken (+). 

Be
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Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på kulturvärden? 
 

-  

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på naturvärden?  
 

0 

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på sociala värden?  +  

Vilken miljöpåverkan kan planen antas medföra på materiella värden?  +  

Hälsa och miljö Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller miljön?  X 

 Motiverat ställningstagande 

 Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på riksintresse för friluftsliv, 
Siljansområdet, enligt 3 kap 6 § eller riksintresse för Siljansområdet enligt 4 kap 2 § 
miljöbalken. Riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken för Leksands-
Noret bedöms påverkas i viss mån, men påverkan har bedömts som acceptabel. 

Utifrån kulturmiljöanalysen och den antikvariska miljöbedömningen gör kommunen 
bedömningen att föreslagen bebyggelse kommer ha en begränsad negativ påverkan på 
kulturvärden och stadsbild inom Åkerö och Edshult, planförslaget bedöms dock ha en liten 
påverkan på Leksands landskapsbild i stort. 

Detaljplanen kommer att ha flera positiva konsekvenser, t.ex. kommer den att möjliggöra 
cirka 60 nya bostäder i tätorten. Fler boende i tätorten ger ökar underlag för service, handel 
och kollektivtrafik till och från resecentrum. Fler bostäder medför även att platsen, som 
tidigare upplevts som otrygg, kommer att innehålla en ny mötesplats som kommer att 
befolkas dygnet runt.  

Sammantaget, utifrån den här undersökningen, har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 
strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver därför inte göras.  
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Checklista utförd av: Jacob Blomkvist, planarkitekt och Malin Bengtsson, plan- och 
kartchef 

Datum: oktober 2021 

 

Strategisk miljöbedömning behöver göras  

Strategisk miljöbedömning behöver ej göras 

Beslutande: Utskottet för samhällsbyggnad 

  

X 
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Bilaga – Definitioner och checklista 

Bilagan innefattar de lagar och frågeställningar som beaktas i de olika delarna för 
undersökningen om betydande miljöpåverkan. 

1. Beskrivning av planen 

1.1  

Ju mer flexibel en detaljplan är desto större blir utrymmet i efterkommande tillståndsprövning 
och tvärtom. 

 Vilken eller vilka användningar möjliggör detaljplanen? 

 Vilka typer av verksamheter eller åtgärder möjliggör detaljplanen? 

 Hur kan det som detaljplanen möjliggör lokaliseras inom planområdet? T.ex. hur en 
bullerkälla ska placeras i förhållande till omgivande bebyggelse. 

 Hur stor byggrätt för de verksamheter eller åtgärder som planen möjliggör medger 
planen? 

 Vilka driftsförhållanden medger detaljplanen? 

 

1.2 
Om detaljplanen i hög grad inverkar på en annan plan eller ett annat program kan den indirekt 
leda till större miljöpåverkan än det som följer av genomförandet av enbart den aktuella planen. 
Den kan till exempel begränsa möjligheterna att minska miljöeffekter i efterföljande planer. 

 Påverkar detaljplanen genomförandet av andra planer eller program? 

 Om ja, påverkar detaljplanen de miljöeffekter som identifierats i den andra planen eller 
programmet? På vilket sätt? 

 Stämmer detaljplanen med översiktsplanen? 

 

1.3  
 Kommer detaljplanen främja en hållbar utveckling? Hur? 
 Har detaljplanen tagit hänsyn till miljöaspekter? Hur? Begreppet miljöaspekter ska tolkas 

brett och kan innebära till exempel människors hälsa, biologisk mångfald och kulturmiljö. 
Med integrering avses att detaljplanen tar hänsyn till miljöaspekter, som till exempel 
ekosystemtjänster. 
 

1.4 
 Kan detaljplanen innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs? 

• Vatten 
• Luft 
• Buller (avser kommuner med fler än 100 000 invånare) 

 

1.5 

 Vilka miljöproblem finns inom eller i anslutning till detaljplaneområdet? 

 Hur påverkar detaljplanen miljöproblemen? Positivt eller negativt? Varför? 
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2. Kulturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Världsarv 
 Riksintresse kulturmiljövården enl. 3 kap 6 § MB 
 Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (forn- eller kulturlämningar) enligt 2 kap KML 
 Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap KML 
 Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap KML 
 Kulturreservat enligt 7 kap 9 § MB 
 Landskapsbildsskyddsområde 
 Biologiskt kulturarv 
 Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse (landskapsbild) 
 Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
 Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
 Immateriella företeelser (t.ex. ortsnamn eller berättelser som är knutna till platser) 
 Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
 

3. Naturvärden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Nationalpark enl. 7 kap 2 § MB 
 Biosfärsområde  
 Natura 2000 enl. 7 kap 27 § MB 
 Riksintresse för naturvården enl. 3 kap 6 § MB 
 Naturreservat enl.. 7 kap 4 § MB 
 Biotopskyddsområde enl. 7 kap 11 MB 
 Generellt biotopskydd enl. 7 kap 11 § MB 
 Djur- och växtskyddsområde enl. 7 kap 12 § 
 Strandskyddsområde enl. 7 kap 13-18 §§ MB 
 Stora opåverkade områden enl. 3 kap 2 § MB 
 Ekologiskt känsliga områden enl. 3 kap 3 § MB 
 Naturvårdsområde enl. 7 kap 4 § MB 
 Naturminne enl. 7 kap 10 § 
 Naturvårdsavtal enl. 7 kap 3 § JB 
 Området finns med i Naturvårdsplan för Kopparbergs län, övrigt område för naturvården 
 Områden enl. Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
 Område enl. Naturvårdsverkets myrskyddsplan 
 Områden enligt ängs-och betesmarksinventeringen. 
 Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag 
 Viktiga spridningssamband mellan förekommande naturtyper 
 Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter (från bilaga 1 i 

Fågeldirektivet) för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas) 
 Värdefulla växt-, djur- eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 

förekommer i Sverige: Arter & naturtyper i Habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige 
 Fridlysta växt-, djur- eller svamparter 
 Naturvärden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet 
 Naturvärden kända av länsstyrelsen 
 Hotade arter – Artprotalen och kolla även Naturvårdsarter i Dalarna 
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4. Sociala värden – checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Riksintresse enligt 4 kap 2 § MB 
 Riksintresse för friluftslivet enl. 3 kap 6 § MB 
 Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) enl. 2 kap 7 § PBL 
 Platser för lek, motion och annan utevistelse, enl. 2 kap 7 § PBL, t.ex. skidbackar, 

lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, vandringsled, jakt, fiske, orientering, skolskog, 
skogsmulle, scoutverksamhet, klättring eller badplatser 

 Planerad, tillräckligt stor friyta för som är lämplig för lek och annan utevistelse 
 Besöksmål 
 Mötesplatser i den offentliga miljön 
 Sociala värden som uppmärksammas av brukare eller allmänhet 
 Landskapsbild och stadsbild 

 
 

5. Materiella värden- checklista, faktorer att beskriva och värdera i mån av 
förekomst 

 Naturresurser: 
• Skog för skogsbruk enl. 3 kap 4 § MB 
• Fiske, vilt och odling 
• Riksintresse för fyndigheter av ämne eller mineral enl. 3 kap 7 § MB 
• Övriga mineraler, bergarter, eller jordarter eller övriga geologiska resurser, t.ex. 

naturgrus 
• Vattenskyddsområde enl. 7 kap 21-22 §§ MB 
• Övriga färskvatten, t.ex. grusås eller ytvattenuttag 
• Jordbruksmark enl. 3 kap 4 § MB 

 Åkermark 
 Ängs- och betesmark 

 
 Övriga materiella värden: 

• Riksintresse för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enl. 3 kap 8 § MB 

• Anläggning för rekreation, idrott, friluftsliv eller turism 
• Anläggning för energiförsörjning, t.ex. elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, ledningsnät för fjärrvärme, drivmedelsstation 
• Anläggning för hälso- och sjukvård 
• Anläggning för IT eller telefoni 
• Anläggning för VA eller dagvatten, t.ex. reningsverk, vattenverk, pumpstation, 

ledningsnät 
• Anläggning för renhållning, t.ex. deponi, ÅVC, ÅVS 
• Anläggning för transport, t.ex. väg, järnväg, resecentrum, flygplats, flygfält, bro, 

hamn 
 

  

268



18 
 

Undersökning om BMP  Detaljplan för Åkerö brofäste  oktober 2021  

6. Risker för människors hälsa eller miljön- checklista, faktorer att beskriva 
och värdera i mån av förekomst 

 Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB 
 Risk för extrema väderhändelser, t.ex. översvämning, ras, skred, torka, värmebölja, lavin 
 Risk för olyckor, t.ex. farlig anläggning, transport av farligt gods, brand, trafikolycka 
 Risk att verksamhet medför störning för omgivningen, t.ex. buller, vibrationer, utsläpp, 

ljus, lukt, damm, partiklar, utsläpp till vatten, markföroreningar 
 Förekomst av radon, strålning från kraftledning 

 

7. Miljöeffekter 

7.1 Frågeställning: Hur stora blir miljöeffekterna om detaljplanen genomförs? 

7.2 Frågeställning: Har miljöeffekterna som beror på detaljplanen påverkan på andra länder? 
På vilket sätt? 

7.3 Frågeställning: Är det möjligt att avhjälpa de sannolika, negativa miljöeffekterna? 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 8 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 5 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Anna-Lena Blomqvist (SD), Per Wiman (KD) och 
Jimmy Karlsson (BP) yrkade bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 14 februari 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Deltog inte i beslutet 
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Lars Halvarsson (S) och Inga 
Vestlund (V) deltog inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Näringslivschef Per Strid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 5 Dnr 2017/1755 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 

Bakgrund 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktigt kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
Handelspolicy daterad 2021-12-14 
Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
Remissvar Gagnefs kommun 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 mars 2022 
 
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Handelspolicy 

Beskrivning av ärendet 
Handelspolicyn är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering av utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. 

Bakgrund 
Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna 
policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel 
i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas 
på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön.  
En kraftig expansion av utbud och omfattning av handel har skett i 
omkringliggande kommuner. En utveckling som i allra högsta grad påverkar 
förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands 
kommun.  
På senare tid har framför allt har handeln på olika digitala plattformar, e-
handeln, utmanat den fysiska handeln generellt. Tillväxten inom e-handeln 
har ökat allt snabbare under pandemin.   
Handeln i kommunen har under flera år varit föremål för olika utredningar 
och har diskuterats vid flertalet tillfällen. Utredningarna har i viss 
utsträckning legat till grund för centrumutvecklingsplaner och detaljplaner. 
Följande utredningar/ rapporter har publicerats sedan den nu gällande 
handelspolicyn fastställdes: 
 

1. Leksand Handelsutredning (Nordplan), 2008 
2. Leksand Dagligvaruflytt (Newsec), 2012 
3. Utvecklingen av handeln i Leksands kommun 

(Näringslivsavdelningen), 2013  
4. Snabbanalys av handeln i Leksand (HUI Research AB), 2013 
5. Effekter av dagligvaruflytt (RSD)*, 2014 
6. Tjänsteutlåtande ”Utveckling av handelsområdet vid Leksands norra 

infart” (Kommunledning via Lotta Arnesson), 2014 
7. Handelsanalys, en utredning utförd av HUI Research AB 2017 

 
*låg till grund för tjänsteutlåtandet, punkt 6.  
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Process 
Målsättningen med en handelspolicy är att ta tillvara invånarnas och 
besökarnas intressen ur ett varuförsörjningsperspektiv. Den ska inte begränsa 
konkurrensen och inte heller detaljstyra utbudet.  

Grunden till handelspolicyn är framtagen av näringslivsavdelningen. 
Förlagan har genom en samverkans- och diskussionsprocess arbetats fram 
till det förslag som nu överlämnas till den politiska processen. Arbetat med 
att ta fram handelspolicyn påbörjades 2016 av en tillsatt intern arbetsgrupp, 
förstärkt med två externa representanter. Gruppen bestod av: 
Anna Ograhn, Stadsarkitekt (numera chef strategisk planering) 
Åke Sjöberg, Samhällsbyggnadschef (numera Samhällsutvecklingschef) 
Martina Hellgren, Mark- och exploateringsansvarig 
Stefan Persson, representerat fastighetsägarna och Hjultorgets köpcentrum 
Jenny Rehn, representant för föreningen Leksand i Centrum 
Per Strid, Näringslivschef 

Samtliga i gruppen hade uppdraget att förankra dokumentet i de 
grupperingar som de representerade för att få in synpunkter i det slutgiltiga 
förslaget på handelspolicy. Gruppen har därefter gemensamt utformat 
handelspolicyn.  

Den bredare samverkansprocessen har gått genom Näringslivets Samråds-
grupp som bestod av de intresseorganisationer som företrädde olika 
geografiska- och branschindelade grupperingar i Leksands kommun. Dessa 
var: 
Företagarna 
Företagareföreningen Leksand-Insjön-Siljans-Tällberg (FFLIST) 
Insjöföretagarna 
Siljan Turism AB (numera Visit Dalarna AB 
Upplev Tällberg AB (hotellen i Tällberg) 
Leksand i Centrum 
I Samrådsgruppen representerade Ulrika Liljeberg, kommunalråd, Göran 
Wigert, kommunchef och Per Strid, näringslivschef Leksand kommun. 

Representanterna i Samrådsgruppen fick ett utkast på policyn och ett 
diskussionsunderlag att ta med till respektive organisation för genomlysning. 
Näringslivschef, Per Strid, har medverkat vid styrelsemöte med Företagarna. 
Återkopplingar har sedan skett vid flera samrådsmöten där frågor kring 
handelspolicyn diskuterats. Företagarna och FFLIST har också inkommit 
med remissvar som vägts in i arbetet med den slutliga förslaget till 
handelspolicy. 
I processen har angränsande kommuner hade beretts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på handelspolicyn. Endast Gagnefs kommun svarade. 

Handelspolicyn har av näringslivschefen reviderats något efter det att HUI 
Research presenterade handelsanalysen i juni 2017. 

Ytterligare en revidering av handelspolicyn har gjorts under 2021 där fakta 
som till exempel befolkningsmängd uppdaterats. En extern konsult (WISP) 
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har bearbetat handelspolicyn så att den överensstämmer med de facktermer 
som används idag inom handeln.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ett omfattande arbete lades ner på att ta fram grunden till handelspolicyn 
under 2016. Den utredning som gjordes 2017 av HUI Research var mycket 
väl genomarbetad och till skillnad från alla tidigare gjorda utredningar 
adderades de positiva effekterna från besöksnäringen till analysen. Inklusive 
det så för kommunen viktiga fritidshusboendet. HUI:s rapport bekräftade i 
stort alla dess delar det arbete som gjordes i samverkan med näringen.   
Utvecklingen av handeln har genom pandemin drivits på. Förutsättningarna 
har förändrats. Hur dessa långsiktig kommer att påverka handeln i Leksands 
kommun behöver utredas och resultatet menar vi ska ingå i en ny version av 
en handelspolicy. Vår bedömning är att ett sådant arbete kan inledas under 
hösten 2022 under förutsättning att resurser avsätts för detta då 
förutsättningarna för handeln efter pandemin blivit mer konstanta. 
Avdelningens bedömning är att det förslag till handelspolicy som tagits 
fram, reviderats och bearbetats under flera år, ska få gälla eftersom den 
tidigare policyn är från 2003. Vi ser det som angeläget att ha en antagen 
handelspolicy som grund för att utan tidspress kunna ta fram en helt ny 
version med målet att vara klar 2023.  

Förslag till beslut 
1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 februari 
2022 
2.  Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-01 
2. Handelspolicy daterad 2021-12-14 
3. Sammanställning av remissvaren från näringslivsorganisationerna 
4. Remissvar Gagnefs kommun 

Skickas (expedieras) till 
Anna Ograhn, Chef strategisk planering 
Malin Bengtsson, Plan & kartchef  
Åke Sjöberg, Samhällsutvecklingschef  
Per Strid, Näringslivschef 
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Inledning 

Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. Den ger 

kommunens invånare ett bra och tillfredsställande utbud av varor och tjänster 

och förstärker kommunen som livsmiljö samt ger möjligheter till nya 

arbetstillfällen. 

För att kunna göra en bra och långsiktig plan gäller det att veta hur kundens 

konsumtionsbeteende är och förväntas vara i framtiden. Därför måste en 

handelspolicy vara så flexibel att den går att anpassa efter nya 

konsumtionsmönster, handelstrender, digital utveckling och utveckling av 

logistiken/transporbärare.  

Med utgångspunkt från den nu rådande konkurrenssituationen och 

konsumenternas köpbeteende behövs en uppdaterad handelspolicy för 

Leksands kommun. Policyn är ett dokument som ska skapa förutsättningar 

och ange riktlinjer för att handeln ska kunna växa. Handelspolicyn är 

också till för att stötta kommunens vision, tillväxtmål och invånarnas krav på 

tillgänglighet och service. 

Syftet med handelspolicyn är att klart kunna visa kommunens vilja och 

intention med tillkommande handel inom Leksands kommun. 

Förutsättningarna ska vara tydliga för den som överväger en etablering och i 

kontakter rörande etableringsfrågor i kommunen. Policyn ska också klargöra 

hur kommunen bör agera för att ge goda förutsättningar för utveckling av en 

handel som är bra för boende, besökare och turister. Policyn skall även 

utgöra stöd för detaljplaner samt bygglov för/med handel. I de områden där 

begränsning för etableringar anges görs detta för att för handeln totalt ska 

kunna utvecklas så optimalt som möjligt. Där begränsningar angetts ska det 

alltid finnas minst ett relevant alternativ för etablering. 

Plan- och bygglagen, (PBL 2010:900), ger kommunen styrmöjligheterna av 

handelsetableringar genom översiktsplan, detaljplan och bygglov. Den 

rådande trenden med branschglidning medför dock att många butiker idag 

säljer både skrymmande och icke skrymmande varor från alla varugrupper. 

Det påverkar möjligheten att med PBL som medel minska mindre lämpliga 

lokaliseringar. 

Framtagen handelspolicy ska därför vara ett tydligt dokument för 

kommunens viljeriktning vad gäller utvecklingen av Leksands centrala delar 

och kommunen i övrigt. Den ska integreras och vara ett stöd i kommunens 

planering, vid dialog med fastighetsägare och näringsidkare samt tillämpas 

vid detaljplanläggning och bygglovsprövning.  

I denna Handelspolicy används vissa särskilda begrepp, dessa beskrivs och 

förklaras i sista delen av dokument (sida 15-16).  
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Målen 

De övergripande målen för handeln är att: 

• erbjuda en mångfald av varor, tjänster och service 

• vara en viktig del av kommunens tillväxtstrategi 

• bidra till att utveckla kommunen till en långsiktigt attraktiv miljö för 

boende, näringsliv/investerare och besökare 

• utvecklas så att den kan tillgodose den service som efterfrågas av 

kommunens invånare samt överensstämmer med regionala 

serviceprogrammen (RSP) 

• ha ett livfullt sammanhållet centrum som fyller en social funktion 

som mötesplats 

• det ska finnas ett bra utbud av upplevelser i form av kultur, caféer, 

restauranger och aktiviteter i centrala Leksand 

• servicepunkterna ska vara den givna mötesplatsen på landsbygden 

• utnyttja de fördelar som närheten till riksväg, järnväg och lokala 

besöksmål innebär 

• kommunen uppmuntrar bostadsnära detaljhandel med livsmedel, 

restaurang/café och service (frisör, apotek eller liknande) 

• kommunen uppmuntrar till samordnad service där så många 

funktioner som möjligt kan koncentreras till ett utbudsställe 

Kommunen ska nå dessa mål genom att: 

• uppmuntra till att det sker etableringar som skapar ökat antal 

arbetstillfällen  

• ställa sig positiva till åtgärder som främjar besöksnäringen 

• verka för etableringar som bidrar till ökad variation och utgör 

komplement till befintlig handel i hela kommunen 

• förtäta och komplettera befintliga bebyggelsestrukturer så att 

utpekade stråk utvecklas enligt översiktsplanen 

• förfoga över och förvärva mark i de utpekade handelsområdena för 

att kunna ta ansvar för en långsiktig utveckling av handeln i hela 

kommunen 

• i första hand anvisa verksamheter med handel som huvudinriktning 

till utpekade områden. Annan lokalisering av handel ska föregås av 

lämplighetsprövning och konsekvensbeskrivning 
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Utgångspunkter för lokalisering 

Lokalisering av handel måste göras i ett helhetsperspektiv, där planering av 

kommunalt serviceutbud, trafik och kollektivtrafik ingår.  Detta tillsammans 

med påverkan på andra, såsom befintliga aktörer, fastighetsägare och 

regionen i stort. Det är dock viktigt att kommunen utnyttjar sina möjligheter 

att ge bra förutsättningar för ett utbud av bostadsnära service för att ha en bra 

tillgänglighet för invånarna. 

Varuförsörjning 

Leksands kommuns befolkning uppgår till 16 014 invånare (2021-10-31).  

Inom en radie av 2 kilometer från centrala Leksand eller ett kommundels-

centra är 9 300 (60 %) personer bosatta. Fördelat på centralorten Leksand 

(Noret-Lugnet-Käringberget-Limhagen-Tibble-Åkerö-Källberget) med cirka 

5 800 (37 %) personer. I de tre kommundelcentra (Insjön-Siljansnäs-

Tällberg) bor ytterligare cirka 3 500 (23 %) personer.  

En vedertagen gräns för vad som anses vara promenadavstånd för inköp av 

dagligvaror är 600 meter. Ur ett varuförsörjningsperspektiv har då färre än 3 

000 personer (<20 %) tillgång till dagligvaror inom promenadavstånd. 

Innebär att 80 % av kommunens befolkning förväntas transportera sig till 

centrala Leksand eller till något kommundelscentra på annat sätt än till fots 

för att kunna ta del av det utbud som finns där.  

 

Figur 1. Visar en kartbild över centrala Leksand och avstånd ifrån torget.  
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Tillgänglighet  

Tillgänglighet är ett nyckelord för ett starkt och livskraftigt centrum. Det 

krävs ständiga åtgärder för att skapa och bibehålla en miljö som är attraktiv 

och ger en positiv upplevelse. Alla besökare/kunder ska ha god tillgänglighet 

till de olika verksamheternas lokaler. 

Trygga gång- och cykelvägar bör finnas till områden för handel. Särskilt 

viktigt är detta inom områden där det också kan bli aktuellt med etablering 

av dagligvaruhandel. Tillgänglighet handlar också om tillgång till 

kommunikationer. Gatunätet bör utformas så att förutsättningarna för 

kollektivtrafik i områden där handel bedrivs blir så bra som möjligt.  

I takt med att centrala Leksand förtätas genom att fler bostäder byggs ska 

tillgången på parkeringsplatser, för både boende och kunder/besökare och för 

de som har sina arbetsplatser i centrum, säkerställas av fastighetsägarna i 

samverkan med verksamhetsutövarna. För verksamheterna växer kravet på 

snabba och rörliga leveranser och även insamling av avfall. Hållbara 

logistiklösningar ska vägas in i var verksamheter kan bedrivas.  

Parkeringsplatser i centrum kompletteras med platser i de centrumnära 

områdena. Dessa är viktigt för att klara säsongsvariationer och vid större 

evenemang. I de centrumnära områdena ska parkeringsplatserna vara 

avgiftsfria, väl skyltade och ha god tillgänglighet till centrum och arenor.  

Servicepunkterna på landsbygden är viktiga för att boende som ska ha 

tillgång till främst dagligvaror. Detta säkerställs genom det regionala 

serviceprogrammet. 

Miljöpåverkan  

I en glest befolkad kommun som Leksand är en majoritet beroende av bilen 

som transportmedel. Kollektivtrafiken är till största delen inriktad för att 

transportera skolelever och arbetspendlare. Ungefär hälften av kommunens 

invånare lever utanför tätorterna och de tre kommundelscentren. Färre än 1/4 

av kommuninvånarna bor inom promenadavstånd från en dagligvaruhandel.   

Utformningen av handelspolicyn bedöms därför inte leda till att fler 

använder bilen som transportmedel än idag och därmed utgör policyn ingen 

ökad negativ miljöpåverkan.  

Drivande för en minskad miljöpåverkan är individens vilja att gå, cykla, åka 

kollektivt eller köra med fordon som har lågt koldioxidutsläpp eller inget 

alls. Här kommer en utbyggnad av möjligheten att ladda elbilar på 

strategiska platser i kommunen att bidra till en minskad miljöpåverkan.  

Från 2017 är det inte tillåtet för bussar med ett axeltryck överstigande 5,5 ton 

köras över Leksandsbron. Detta innebär att alla turer med kollektivtrafiken 

tillgängliggör handelsområdet Limsjöänget. Omläggningen har också lett till 

att det tillkommit en busshållplats mitt i centrala Leksand som bidrar till att 

kollektivtrafiken blir ett attraktivare alternativ än bilen. En åtgärd som 

förväntas leda till minskad miljöpåverkan.  
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Samverkan 

Handel är en viktig del för att en kommun ska vara attraktiv för både 

invånare och besökare. En förutsättning för att kunna utveckla och stärka 

handeln är att alla aktörer samverkar med varandra. Fastighetsägarna är 

tillsammans med kommunen de som äger centrum och de har det primära 

ansvaret att verka för god samverkan. Tillsammans med de intresse-

organisationer som företräder berörda verksamheter inom handel, service 

och andra intressenter förväntas samverka ske inom respektive 

handelsområde. Samarbete mellan de olika handelsplatserna i kommunen 

uppmuntras. 

Begränsa handel  

Kommunen kan i sin översiktsplan och i detaljplan tillåta handel på lämpliga 

platser i kommunen.  

Möjligheten att sedan reglera var i kommun olika typer av handel får 

förkomma är däremot begränsade. För att inte motverka en effektiv 

konkurrens är huvudregeln att handel inte får begränsas, vid behov får dock 

vissa regleringar i detaljplan göras. (prop. 1996/97:34, sid. 16–17)  

Kategorisering av verksamhet 

Respektive verksamhet bör kategoriseras utefter den typ av handel 

verksamheten till största del bedriver, det innebär att en butik som i 

huvudsak säljer livsmedel ska kategoriseras som detaljhandel med livsmedel, 

trots att de även säljer andra dagligvaror eller sällanköpsvaror.   

Skillnad på detaljhandel och partihandel 

I en detaljplan kan kommunen skilja på handel som riktar sig till enskilda, 

detaljhandel, och handel som inte riktar sig till enskilda, partihandel. Då 

förutsättningarna för detaljhandel och partihandel ofta skiljer sig åt och de 

olika typerna av handel sällan konkurrerar med varandra.  

Detaljhandel regleras i PBL och i Boverkets föreskrifter (2020:5) om 

detaljplan som detaljhandel (H) medan partihandel ingår i bestämmelserna 

för verksamhet (Z) och industri (J). I de fall kommunen vill möjliggöra för 

både detaljhandel och partihandel kan/ska en kombination av dessa 

användningar användas i detaljplanen.  

 

Handel

Detaljhandel Partihandel
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Partihandel 

Användningen Industri används i detaljplaner för områden för all slags 

produktion, lagring och annan hantering av varor. Användningen 

Verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med 

tillhörande försäljning etcetera med begränsad omgivningspåverkan. I båda 

dessa ingår även partihandel. 

Detaljhandel 

För att det ska vara tillåtet att göra begränsningar inom detaljhandel krävs 

skäl av betydande vikt. Detaljhandeln kan begränsas till detaljhandel med 

livsmedel eller detaljhandel med skrymmande varor. Det är även möjligt att 

genom begränsning utesluta detaljhandel med skrymmande varor, 

detaljhandel med livsmedel eller detaljhandel med både skrymmande varor 

och livsmedel. Inga andra begränsningar är tillåtna enligt PBL. 

 

Detaljhandel med livsmedel 

Innebär detaljhandel med den del av dagligvaruhandeln (se definition av 

begreppet på sida 16) som är livsmedel, det vill säga varor som är avsedda 

att, eller rimligen kan förväntas, ska förtäras av människor.  

Detaljhandel med skrymmande varor 

I huvudsak sällanköpshandel (se definition av begreppet på sida 16) med 

stort ytkrav per såld enhet, exempelvis möbler, byggvaror och bilar det vill 

säga varor som inte kan transporteras hem till fots, med cykel eller buss.  

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel 

Innebär detaljhandel med sällanköpsvaror exempelvis kläder, möbler, 

inredning, byggvaror och hemelektronik samt dagligvaruhandel som inte är 

livsmedel exempelvis hygienartiklar. 

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel och skrymmande 

varor 

Innebär dagligvaruhandel som inte är livsmedel exempelvis hygienartiklar 

samt inte exempelvis möbler, byggvaror och bilar det vill säga varor som 

inte kan transporteras hem till fots, med cykel eller buss.  

Detaljhandel med undantag av handel med skrymmande varor 

Innebär all dagligvaruhandel och sällanköpsvaror som inte är skrymmande.  

Detaljhandel

Detaljhandel 
med livsmedel 

Detaljhandel 
med 

skrymmande 
varor

Detaljhandel 
utom handel 

med livsmedel

Detaljhandel 
utom handel med 

livsmedel och 
skrymmande 

varor

Detaljhandel 
utom handel 

med 
skrymmande 

varor
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Riktlinjer för lokalisering av olika typer av handel  

Kommunen ska med sitt agerande göra det möjligt att driva handel som kan 

bidra till ett brett utbud för de boende och besökare i kommunen. Det 

innebär bland annat att ge goda möjligheter för nya aktörer att etablera sig. 

Partihandel 

Ska endast tillåtas i kommunens industri- och verksamhetsområden.  

Detaljhandel med livsmedel 

Detaljhandel med livsmedel ska i första hand lokaliseras till centrala 

Leksand, centrumnära områden och kommundelscentra. I andra hand till 

sådana lägen där det finns ett närområde som kan utgöra ett lokalt underlag.  

Kommunen ska verka för att det finns en rimlig tillgång på främst livsmedel 

för unga, äldre och andra som inte har tillgång till bil. Vid skapande av nya 

detaljplaner ska förutsättningar ges för etableringar av viss bostadsnära 

detaljhandel med livsmedel med en försäljningsyta som inte överstiger 500 

m². Finns det ett kundunderlag i det direkta närområdet som ger 

förutsättningar för detta kan en större försäljningsyta tillåtas.  

Detaljhandel med skrymmande varor 

Denna typ av handel kan ligga i centrumnära läge eller vid externa 

handelsplatser/verksamhetsområden men där det finns att tillskapa utrymme 

för de stora ytor som krävs för denna handel. 

Detaljhandel med skrymmande varor ska primärt lokaliseras inom nedan 

utpekade handelsområden där varje butik som riktvärde ska omfatta en 

försäljningsyta om minst 400 m2.  

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel 

Kan lokaliseras i områden som tillåter detaljhandel och som inte uppfyller 

villkoren för detaljhandel med livsmedel.  

Detaljhandel med undantag av handel med skrymmande varor 

Detaljhandel med undantag av handel med skrymmande varor ska i första 

hand lokaliseras till centrala Leksand och kommundelscentra. Lokalisering 

kan ske i externa handelsområden i de fall utrymme saknas för denna typ av 

handel eller om särskilda skäl för detta föreligger. 

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel och 

skrymmande varor 

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel och skrymmande varor 

(till exempel kläder, skor och heminredning) med inslag av oplanerad handel 

i kombination av upplevelser får etableras i centrala Leksand, vid externa 

handelsområden och kommundelscentra. 
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Handelsområden 

I Leksands kommun finns flera handelsområden. Policyn ger en inriktning 

om vilka områden som är prioriterade för olika typer av handel och vilka 

områden som är avsedda för utveckling. Expansion av handelsplatser ska i 

första hand ske i anslutning till befintliga handelsområden.  

Handelsområdena är:  

• centrala Leksand,  

• centrumnära område (Åkerö och Limsjöänget) 

• extern handelsplats (Hjultorget köpcentrum och Hjultorget västra)  

• Industri-/verksamhetsområden (Övermo och Limhagen) som till viss 

del består av detaljhandel 

Kommundelscentra i Insjön, Siljansnäs och Tällberg har också viss handel 

men är inte några utpekade handelsområden.  

Centrala Leksand 

I centrala Leksand (Noret-Lugnet-Käringberget-Limhagen) bor mindre än 20 

% av kommunens befolkning (<3000) Inom en radie av 4 km bor ytterligare 

3200 invånare vilket motsvarar knappt 40 % av den totala befolkningen. I 

kommunens bostadsförsörjningsplan (KF 2016-05-09) framgår det att cirka 

250 nya lägenheter planeras att byggas. Det innebär att centrala och 

centrumnära Leksand kommer att förtätats och tillföras ytterligare cirka 500 

invånare samtidigt som befolkningen utanför centrala Leksand förväntas öka 

med upp emot 2000 invånare.  

Leksands centrum ska vara den primära och mest allsidiga handelsplatsen i 

kommunen med unika kvaliteter vad gäller offentliga rum och mötesplatser. 

Ett starkt och livskraftigt centrum kräver ständiga åtgärder för att skapa och 

bibehålla en miljö som är attraktiv och ger positiva upplevelser. Utbudet i 

centrum omfattar inte bara handel utan även kultur, service och arbetsplatser. 

Ett levande centrum förutsätter även ett bra utbud av bostäder. 

I samband med framtagande av nya detaljplaner i utpekade handelsområden 

ska möjlighet ges till verksamhet i bottenplan. Entréer/skyltfönster bör ligga 

i anslutning till torg- eller gatumiljö. Kommunen ska även medverka till att 

öka antalet nya aktörer och bredda utbudet inom handel, service och 

tjänsteföretag. Tillfällig handel exempelvis torghandel ska värnas och 

utvecklas där det är lämpligt och smälter in i miljön på ett bra sätt. 

Attraktiva och tillgängliga gång- och cykelstråk är viktigt ur miljösynpunkt. 

Det leder till ett behov av strategiskt placerade cykelparkeringar.  

Tillgängliga parkeringar för bil ska finnas och anpassas efter underlag.  

För att stimulera och ge möjligheten att fler kan åka buss till och från 

centrum ska kollektivtrafiken ges bättre förutsättningar genom centralt 

belägna av- och påstigningsplatser.  

286



Handelspolicy Leksands 

kommun 

Beteckning 

 

Datum 

2021-12-14 

Utgåva 

 

Sida 

11 

 

 

Handeln av varor över internet har en fortsatt kraftig tillväxt. Kommunen ska 

verka för att den service som följer med hanteringen av paket är tillgänglig 

för alla grupper och att den planeras på ett sådant sätt att den leder till 

minskad klimatpåverkan.  

Utvecklingen av handeln går även mot att en allt större del beställs/bokas via 

internet och hämtas i anslutningen till butiken. Det skapas nya 

kundbeteenden och krav på tillgänglighet och anpassning för hämtning med 

privata bilar. 

Handel och service i centrala Leksand kan dra nytta av närheten till 

Österdalälven och Kajen-området då dess miljö är attraktiv ur ett 

besöksperspektiv.   

Möjliga etableringar i centrala Leksand 

• Detaljhandel utom handel med skrymmande varor 

• Service såsom café, restaurant, frisör, apotek mm 

Centrumnära områden 

Leksands centrala delar utgörs även av centrumnära områden där det finns 

ett blandat utbud av dagligvaru- och sällanköpshandel som förstärker och 

kompletterar den mer spontan handeln i centrum. De centrumnära områdena 

i Leksand ska ses som en del av det samlade utbudet för handeln. Dessa 

områden är Åkerö handelsområde och Limsjöängets handelsområde. 

Åkerö och de delar som ligger närmast Österdalälven är ett av kommunens 

prioriterade områden för exploatering av bostäder. Här ska begränsad handel 

kunna etableras som i första hand ger service till boende i närområdet. Av 

miljöskäl förväntas handeln i området kunna nås utan att använda bil och 

ytor för parkeringar kommer att vara begränsade till att i första hand vara 

avsedda för boende. 

Förutsättningarna för Limsjöängets handelsområde är att verksamheterna ska 

kunna erbjuda kunderna generösa parkeringsmöjligheter. Verksamheterna i 

området ska också enkelt och skyddat kunna nås av gående och cyklister. 

Alla busslinjer passerar området vilket ökar möjligheten att resa med den 

kommunala kollektivtrafiken. För bilister har området ett bra läge avseende 

alla de som dagligen pendlar till och från kommunen.  

En övervägande majoriteten av kunderna som har dagligvaruhandeln som 

målpunkt kommer med bil. Det är en begränsade andel kunder som idag har 

möjligheten att göra sina dagligvaruinköp i centrala Leksand utan att 

använda bilen. Att denna grupp i någon större omfattning skulle övergå till 

att ta bilen till Limsjöänget förväntas vara mycket begränsat i antal resor 

eftersom det finns flera större livsmedelsbutiker i centrala Leksand. Gruppen 

som alltid använder bilen för att göra sina daglivaruinköp är betydligt fler. 

Ställs gruppen ”boende i centrala Leksand” mot gruppen ”inresande” blir det 

sammantaget totalt sett en mindre miljöpåverkan med en viss detaljhandel 

med livsmedel på Limsjöänget.  
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Möjliga etableringar på Åkerö handelsområde: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde för försäljningsyta om 

200 m².  

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 

riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

Möjliga etableringar på Limsjöängets handelsområde: 

• Detaljhandel med livsmedel med maximal försäljningsyta om 1500 

m². 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 

upp i enheter som har ett riktvärde för försäljningsytor på mindre än 

400 m².   

Karta över Leksands centrum och centrumnära områden 

1. Leksands centrum   

2. Åkerö handelsområde    

3. Limsjöängets handelsområde 

4. Stationsgatan 

Figur 2. Karta över centrala Leksand och handelsområdena. Röd markering 

anger centrumnära område (enligt definierad formel, se begrepp på sid 15).   

1 

3 

2 

Leksand 

4 
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Extern handelsplats 

Området kring Hjultorget i Insjön är kommunens externa handelsplats med 

inriktning mot all typ av detaljhandel både dagligvaror och sällanköpsvaror. 

Hjultorgets köpcentrum och Hjultorget Västra ska komplettera och stärka 

helheten av handeln i kommunen med en primär inriktning mot 

destinationshandel. Tillgång till attraktiva och tydliga gång- och cykelvägar, 

allmänna kommunikationer, bra tillfarter och generösa parkeringsmöjligheter 

är viktigt för tillgängligheten. 

Möjliga etableringar på Hjultorgets köpcentrum: 

• Detaljhandel utom handel med skrymmande varor 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 

upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde med mindre än  

400 m².  

Möjliga etableringar på Hjultorget Västra: 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 

upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde på mindre än 

400 m². 

Karta över extern handelsplats, Hjultorget Insjön 

1. Hjultorgets köpcentrum 

2. Hjultorget Västra 

 

  

Figur 3. Karta över centrala Insjön och 

handelsområdena där.  
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Industri- och verksamhetsområden 

I Leksands kommun bedrivs det också viss detalj- och partihandel i industri-

/verksamhetsområden i Övermo och i Limhagen. Dessa områden ska 

komplettera utvecklingen av handeln med i huvudsak partihandel då 

kommunen eftersträvar geografiskt sammanhållna handelsplatser som leder 

till minskade transporter och mindre miljöpåverkan. 

Möjliga etableringar på Övermo och Limhagen: 

• Partihandel 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 

upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde på mindre än 

400 m². 

Möjliga etableringar i övriga industri- och verksamhetsområden: 

• Partihandel 

Kommundelscentra 

I Leksands kommun finns det tre kommundelscentra, dessa är Siljansnäs, 

Tällberg och Insjön (där en förskjutning av kommundelscentrum på senare år 

har skett till Hjultorget).  

Etablering av handel i kommundelscentrum sker efter bedömning av 

lämplighet och lokalisering. Kommunen uppmuntrar bostadsnära 

detaljhandel med livsmedel, restaurang och service. Önskvärt är att dessa 

etableras i nära anslutning till andra verksamheter ur både ett tillgänglighets- 

och miljöperspektiv. 

Möjliga etableringar i kommundelscentra: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde på en maximal 

försäljningsyta om 600 m² 

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 

riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

• Eventuell annan handel efter särskild bedömning 

 

Möjliga etableringar i bostadsnära områden: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde på en maximal 

försäljningsyta om 800 m². 

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 

riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

• Eventuell annan handel efter särskild bedömning 
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Begrepp 

Detaljhandel 

Detaljhandel innebär försäljning av varor som riktar sig till de slutgiltiga 

konsumenterna, alltså handel som riktar sig till enskilda. Detta sker 

traditionellt i en butik, men även via internet. Detaljhandeln brukar delas in i 

två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) omfattar användningen detaljhandel i en 

detaljplan av alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till 

framförallt privatpersoner. Till tjänster räknas exempelvis frisör. Även 

service och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår i 

användningen. Handeln kan äga rum i butiker, stormarknader, varuhus eller 

gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus. 

Partihandel 

Partihandel är handel med stora volymer av varor så kallade varupartier. 

Partihandel företas framför allt av partihandlare mellan tillverkningsindustrin 

och detaljhandeln. Partihandel är handel som inte riktar sig till enskilda, det 

kan dock finnas möjlighet för enskilda att handla av företag som sysslar med 

partihandel. Partihandel kan regleras enligt PBL och ingår i användningarna 

Verksamheter och Industri. 

Dagligvaruhandel 

Dagligvaruhandel innebär detaljhandel med varor som används dagligen, till 

exempel mat, tidningar, tobak, blommor och hygienartiklar. Matbutiker och 

stormarknader hör därför hemma i denna kategori av handel och samlas 

under begreppet dagligvarubutiker. 

Sällanköpshandel 

Till sällanköpshandel räknas handel med varor som inhandlas mer sällan, 

exempelvis kläder, möbler, inredning, byggvaror och hemelektronik. 

Handel med livsmedel 

En del av dagligvaruhandel som kan regleras enligt PBL. Livsmedel 

definieras i EU-lagstiftningen som alla ämnen och produkter som är avsedda 

att, eller rimligen kan förväntas, ska förtäras av människor. Livsmedelslagen 

jämställer snus och tuggtobak samt dricksvatten med livsmedel i Sverige. Av 

dagligvaruhandeln är ungefär 80 % av handeln livsmedelsvaror. 

Handel med skrymmande varor 

En del av dagligvaruhandel som kan regleras enligt PBL. I huvudsak 

sällanköpshandel med stort ytkrav per såld enhet, exempelvis möbler, 

byggvaror och bilar. Varor som inte kan transporteras hem till fots, med 

cykel eller buss. Handel med skrymmande varor är generellt mer ytkrävande 

än handel med icke-skrymmande varor, eftersom parkeringsytor krävs i 

högre utsträckning.  
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Service 

Service ur ett handelsperspektiv är till exempel frisör, apotek, café och 

restaurang. Närbutiker med tobak, tips mm samt viss del dagligvaror inryms 

även i service. 

Centrumnära områden 

Område med bostäder och många arbetsplatser. Centrumnära områden 

beräknas som en buffert kring ett centrumhandelsområde och dess storlek 

bestäms av formeln: 100×  A/π  där A = centrumhandelsområdets area i 

hektar. Varje större tätort får alltså ett centrumnära område som är 

individuellt bestämt och som står i proportion till storleken på dess centrum. 

Externt handelsområde  

En köpcentrumliknande anläggning som ligger i ett trafikorienterat läge 

utanför bostadsområden och stadskärnor. Storleken på områdena varierar 

mellan 10 000 och 20 000 kvadratmeter försäljningsyta. Dessa 

handelsplatser har ofta ett regionalt upptagningsområde. 

Destinationshandel 

Handelsområde som är en reseanledning och som lockar kunder/besökare 

från andra orter utanför den egna kommunen. 

Servicepunkt 

En mötesplats för de som bor på eller besöker landsbygden och som erbjuder 

handel, internetuppkoppling, café med mera. 

Regionala Serviceprogrammet (RSP) 

Ett regionalt serviceprogram är ett ramprogram som beskriver huvuddragen 

för arbetet med service på landsbygden och beskriver tillgången till 

kommersiell service. 

Försäljningsyta/säljarea 

Försäljningsytan omfattar den yta i butiken som är tillgänglig för kunden, det 

vill säga exempelvis inte parkeringar, lager och personalutrymmen.  
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Remissvar i samband med processen att ta fram ny 

Handelspolicy för Leksands kommun 

Inför remissrundan för ny handelspolicy togs ett diskussionsunderlag fram. Det utgick från ett 

utkast till ny policy men med frågeställningar och kommentarer som Leksands kommun ville 

att remissinstanserna skulle ta ställning till. Synpunkter, inspel, kommentarer och reflektioner 

från dessa har sedan legat till grund för den skrivning av handelspolicy som presenteras för 

Leksands kommuns fullmäktige. Det är den politiska majoriteten som beslutar om hur den 

slutgiltiga handelspolicyn är formulerad. 

Inbjudna i remissrundan har varit samtliga organisationer som är representerade i 

Samrådsgruppen för näringslivet: Företagarföreningen Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg 

(FFLIST), Företagarna i Leksand, Leksand i Centrum, Siljan Turism, Insjöföretagarna samt 

Upplev Tällberg. 

 

Samrådsgruppen för näringslivet 

Baserat på det diskussionsunderlag som skickades ut i kallelsen till två av Samrådsgruppens 

möten följde en muntlig diskussion om olika frågor och tankar som dykt upp och redogörs 

nedan. 

Deltagarna tycker att policyn som helhet är bra och generöst hållen vilket är positivt. Av 

deltagarna är det Företagarna och FFLIST som processat policyn i sina 

styrelser/arbetsgrupper. 

Rörande etablering av handel i olika geografiska områden anser flera att handeln bör främjas 

och att centrumnära lägen ska gynnas. Hinder ska inte finnas för att starta någon liten 

verksamhet utanför centrala delar. En form av ”minicentrum” med bostadsnära 

dagligvaruhandel och annan typ av kommersiell service (dock inte sällanköpsvaruhandel) 

nämns som en möjlighet när frågan diskuteras i gruppen.  Det ska vara upp till marknaden att 

avgöra om etableringar är möjliga och detta ska inte begränsas av för strikta regler. Så långt 

det går ska marknaden styra var och vilka etableringar som sker (inom regelverket) menar 

deltagarna i Samrådsgruppen. 

I diskussionsunderlaget finns en skrivning om att reglera för fastighetsägare som bygger nytt i 

centrala Leksand att möjliggöra handel i bottenvåningen. I gruppen tycker man att detta borde 

vara med som ett önskemål men inte en regel då det kan begränsa byggandet av nya bostäder i 

centrala Leksand. 

Gruppen håller med om att infrastruktur där gång- och cykelvägar leder till butiker, 

handelsområden och bostadsområden, på detta vis knyts ihop och att det är en viktig del i 

tillgängligheten. 
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Företagarna 

Företagarna har tagit del av utkast samt diskussionsunderlag. I stort ställer de sig bakom 

skrivningarna i handelspolicyn men har inkommit med följande kompletterande kommentarer 

att ta i beaktande inför det slutliga förslaget: 

I huvudsak anser Företagarna att handelspolicyn bör ha ett brett och allmänt förhållningssätt 

och att etableringar lämnas så långt det går till marknaden, dvs. så fritt som möjligt. Policyn 

skall vara generöst hållen och kommunen skall ge de rätta förutsättningar för utveckling av 

befintlig näring och underlätta för nya etableringar samt undvika att detaljstyra. 

De tycker att det ska råda fri konkurrens och att kommunen ska vara positiv till nya 

etableringar även om det sker på befintlig handels bekostnad. Privata aktörer ska ges fri 

möjlighet till etablering (inom regelverket) i de fall de anser att det finns rätt kundunderlag.  

Företagarna har i sina remissvar angett att kommunen inte ska äga och förvalta 

affärsfastigheter utan att detta ska skötas av privata aktörer. Däremot ska kommunen förvärva 

strategisk mark för att möjliggöra framtida etableringar. 

De ifrågasätter varför det finns en begränsning (minst 500 kvm affärsyta (under remissrundan 

justerat till 400 kvm) som är satt avseende skrymmande sällanköpshandel på Limsjöänget och 

Hjultorget västra. Fri etablering bör gälla. 

Avslutningsvis skriver Företagarna att samverkan är väldigt viktigt, inte bara inom 

kommunen utan det behövs även en samverkan mellan närliggande kommuner.   

 

FFLIST 

FFLIST har tagit del av utkastet samt diskussionsunderlaget och ställer sig bakom det nya 

förslaget men har följande tillägg och kommentarer: 

Målen är bra och inget att orda om. Naturligtvis kan man alltid fundera över fri etablering av 

café etc, om dessa kan anses störande vad avser till exempel ljudnivå. Det talas om 

”centrum”, vad gäller i andra delar av kommunen, t ex Tällberg? (Har förtydligats i förslaget). 

 

Det är viktigt att kommunen ”inte bedriver” verksamhet utan är ”smörjmedlet” för att 

handeln/näringslivet skall kunna utvecklas. Kommunen skall undvika att vara 

fastighetsägare om inte det finns särskilda skäl, risken är annars att kommunen blir 

näringsidkare. Det måste i normalfallet vara näringslivet/handeln som utvecklar 

affären, inte kommunen. Kommunen kan inte ta ansvar för hela kedjan. Kommunen skall inte 

upplevas som en konkurrent till det privata näringslivet. Däremot skall kommunen ta ett 

ansvar för att det byggs fler bostäder centralt för att vi skall få ett levande centrum. 

 

Tillgängligheten bör gälla alla delar av kommunen, här får man känslan av att det 

bara handlar om Leksands centrum. Man kan ju fundera över vad som är centralt? För boende 

i t.ex. Siljansnäs och Tällberg, så är utlämningsombud inte centrala.  

 

FFLIST ställer frågan varför lämplighetsprövning för etableringar inte gäller för alla områden 

utan endast för kommundelscentrum? 
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Yttrande/kommentar gällande Leksand kommuns handelspolicy 

Gagnefs kommun ser inte att Leksands kommuns nya handelspolicy kommer att ha någon negativ 

påverkan på Gagnefs kommuns handel.  

Några kommentarer kring detta: 

Dagligvaruhandel – Det som skulle kunna påverka dagligvaruhandeln i Gagnefs kommun är en 

etablering av en större dv-butik t ex en ICA Maxi, Coop Stor eller en Willys enhet. Då kommunen i sin 

policy begränsat denna möjlighet till att en dv-butik på max 1 500 kvm säljyta får etablera sig på 

Limsjöänget ser vi att ingen sådan etablering är möjlig därför ser vi heller ingen eller marginell 

påverkan på Gagnefs dv-butiker om det skulle etableras en dv-butik enligt policyn på Limsjöänget. 

Urvalshandel/Volymhandel – Gagnefs utbud av detta idag är minimal kommunen har ett sv-index på 

14. I och med Hjultorgets, Insjön, Kupolen och Norra Backas, Borlänge handelsområden redan är 

etablerade och har ett stort utbud inom urvals- och volymhandel, så är det främst där idag som 

kommunens invånare gör sina inköp i dessa kategorier. Invånare gör säkert också en del av sina inköp 

i den växande näthandeln.  
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§ 4 Dnr 2021/801 

Utökad gemensam nämnd Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och 
integrationsenheten från de båda kommunerna.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med 
arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika 
vara arbetslöshetsnämnd. I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, 
reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Utredarna Joel Johansson, Leksands kommun och Kristina Lundberg, 
Rättviks kommun har nu lämnat ett förslag som är färdigt för beslut. 
Förslaget har förhandlats fackligt i båda kommunerna. 
 
Inriktningen i stort är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och 
integrationsenheterna i Leksand och Rättvik går över till den utökade 
gemensamma nämnden 1 juli 2022. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de 
direktiv såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget 
möjliggör en god samverkan mellan kommunerna sett till 
kompetensförsörjningsutmaningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de 
gemensamma resurserna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik 
2021-12-01. 
Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd 2021-12-01 
Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag. 2021-12-01 

296



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 

Yrkanden 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utredarnas förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun ska 
föras över organisatoriskt till den gemensamma nämnden från 2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn 
till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden. 
 
4. Utse den gemensamma nämnden till arbetslöshetsnämnd. 
 
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 
enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. 
 
6. Beslut 2020-11-12 § 27, gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
Leksand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef. 
 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 
Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 
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Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Per Andersson, controller, Rättvik 
Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik  
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 
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Utökad gemensam nämnd 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik 2020-02-05 § 6, beslutades om att utreda möjligheterna att utöka 
nämndens ansvarsområden med arbetsmarknadsenheten, AME och integra-
tionsenheten från de båda kommunerna. På grund av Corona-pandemin stan-
nade utredningen av och det gjordes ett omtag med ett förnyat utredningsupp-
drag vid vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22 § 19. 
Till utredare utsågs verksamhetsutvecklaren för utbildningssektorn, Leksand 
samt den kvalificerade handläggaren i utbildningsförvaltningen, Rättvik. 
Utredningen Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Lek-
sand-Rättvik, VUX 2020/18 lades fram för vuxenutbildningsnämnden 2021-
04-15 § 12. Utredningen förordade en utökning av den gemensamma nämnden 
dels utifrån kompetensförsörjningsutmaningen som kommunerna står inför, 
vilket bl.a. är kopplat till det demografiska läget, dels att kommunsverige be-
höver stå rustade att kunna vara kompletterande utförare i och med att Arbets-
förmedlingens uppdrag förändras i grunden från 1 januari 2022, då fristående 
utförare ska ta över uppdraget att matcha arbetssökande med arbetsgivare. 
I samband med utredningen presenterades beslutade vuxenutbildningsnämn-
den att utredningen ska lämnas till respektive kommun för fortsatt beredning.  
Kommunstyrelserna i Leksand, 2021-09-27 § 109 och Rättvik 2021-06-08 § 
86 fattade ett inriktningsbeslut om att ta fram ett förslag på hur den gemen-
samma vuxenutbildningsnämnden kan utökas med arbetsmarknadsenhet och 
integrationsenhet. Den utökade nämnden ska tillika vara arbetslöshetsnämnd. 
I besluten uppdrogs att ta fram förslag till avtal, reglemente, budget, lösning 
för sekretessfrågor samt en tidsplan.  
Rättviks kommunstyrelse lyfte behovet av att stärka beredningen och samver-
kan. Leksands kommunstyrelse beslutade att förslaget ska tillse att det i avtalet 
framgår rutiner kring beslut i den gemensamma nämnden, budget och rappor-
ter till avtalsparter. Förslaget ska även ta med revisorernas rekommendationer. 
Dessa är att säkerställa efterlevnad av styrdokument, att nämnden är delaktig 
och beslutar om verksamhetsmål och internkontrollplan samt vidtar åtgärder 
vid behov. Slutligen att säkerställa att nämnden mottar skriftlig ekonomisk 
uppföljning. 
Inriktningen är att arbetsmarknadsenheterna, AME, och integrationsenheterna 
i Leksand och Rättvik går över till den utökade gemensamma nämnden 1 juli 
2022. Beslut om förslaget antas av kommunfullmäktige i Rättvik den 24 feb-

299



Leksands kommun 

Datum 
2021-12-01 
 

Referens 
Dnr 2021/801 

Sida 
2(7) 

 

 

ruari efter beredningar i kommunstyrelsen 8 februari och socialutskottet den 
27 januari. I Leksand behandlar kommunfullmäktige förslagen den 14 februari 
och behandlas i kommunstyrelsen den 24 januari och utbildningsutskottet den 
13 december. Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden får information 
om processen den 9 december och information om förslag till beslut vid nämn-
dens sammanträde i februari 2022. 
Under hösten 2021 har de fackliga organisationerna i båda kommunerna fått 
information om processen. I Leksand förhandlades förslaget den 25 november 
i Cesam. I Rättvik sker förhandlingen i Socsam den 8 december. Efter beslut 
i respektive kommunfullmäktige i februari genomförs risk- och konsekvensa-
nalyser och inrangeringsförhandlingar i och med att de som idag är anställda 
i Rättvik anställs av Leksands kommun såsom värdkommun. 

Förvaltningarnas bedömning 
Stor del av utrymmet i förarbetet till förslaget har avsatts för att förklara och 
gå igenom formerna för styrning och ledning av den gemensamma nämnden, 
både från respektive kommun samt internt. Detta för att styrning och ledning 
ska vara så tydlig som möjligt. Nämndens verksamhetsområde utgör en myc-
ket viktig strategisk fråga för kommunerna och därför har förslagsställarna 
vinnlagt sig om att behålla strukturer för kommunernas rådighet, både på po-
litisk nivå och till respektive kommuns förvaltningar. 
Vidare har formerna för centrala funktioner inom den gemensamma nämnden 
behandlats närgående. Det rör sig om dels om ekonomistyrningen och hur det 
ska säkerställas att de båda kommunernas ambitioner och budgetprocesser ska 
synkroniseras, dels hur nämndadministrationen ska fungera för att säkerställa 
ett bra flöde gällande ärendegången, så att båda parter får samma insyn, från 
beredning till beslut. 

Samverkan och aktörer 
Den utökade gemensamma nämndens ansvarsområden är vuxenutbildning, ar-
betsmarknad och integration. Det finns projekt kopplade till den gemensamma 
nämnden som genomförs i samverkan med Gagnefs kommun och Nedansil-
jans samordningsförbund. 
Styrning av nämnden sker via respektive kommuns kommunfullmäktige. An-
svaret för den löpande tillsynen över nämnden föreslås delegeras från kom-
munfullmäktige till respektive kommunstyrelsen. Samverkan sker med båda 
kommunernas kommunledningar. 
Arbetsmarknadsenheten utför vissa uppdrag från respektive kommuns indi-
vid- och familjeomsorg och det är av vikt att det samarbetet fungerar väl. 
Andra verksamheter i kommunerna som har samarbete med nämnden är gym-
nasiet och grundskolan samt det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.  
Externa aktörer är Arbetsförmedlingen och deras fristående utförare. Försäk-
ringskassan är också en viktig samarbetspart liksom Region Dalarna. Andra 
myndigheter är Kriminalvården, Migrationsverket och Länsstyrelsen. Samar-
bete sker även med folkhögskolor, gemensam språktolksnämnd samt regionalt 
samarbete via Dalawux och VUX Dalarna. 
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Samverkan i den gemensamma nämnden 
En gemensam nämnd är en strategisk nämnd. För att säkerställa inflytande 
från respektive kommuns politiska ledning föreslås att ordförande och vice 
ordförande ska vara ledamöter av sin kommuns kommunstyrelse. Ordförande 
och vice ordförande bildar tillsammans med förvaltningschefen nämndens 
presidium. Förvaltningschefen rapporterar direkt till ordförande och vice ord-
förande. 
För att samverkan ska fungera så föreslås att förvaltningschefen ingår i båda 
kommunernas ledningsgrupper. Rektor för vuxenutbildningen ingår i båda 
kommunernas ledningsgrupper för skolfrågor och avdelningschefen för 
AME/integration ingår i båda kommunernas ledningsgrupper där chef för in-
divid- och familjeomsorg ingår. 

 

Organisationsförslag 
För att säkerställa att beredningen till, och samverkan i, den gemensamma 
nämnden stärks och att revisorernas rekommendationer efterlevs och rutiner 
fungerar föreslås att en befattning som förvaltningschef inrättas. Förvaltnings-
chefen finansieras genom omfördelning av befintliga chefsresurser. En för-
valtningschef avlastar rektor de arbetsuppgifter som ligger utanför rektorsupp-
draget, dvs. arbetet med att leda en politiskt styrd organisation och samarbeta 
med de politiskt förtroendevalda ledamöterna i nämnden. Vuxenutbildningen 
har då inget behov av en biträdande rektor. Arbetsmarknad- och integrations-
enheten har vid en sammanslagning 1,4 åa chefsresurs.  
Under förvaltningschefen finns en stab med 2,5 åa för uppdrag som 
nämndsekreterare, administratör och receptionist. Studie- och yrkesvägle-
darna föreslås också organisatorisk placeras direkt under förvaltningschefen 
eftersom de kommer att arbeta med både vuxenutbildningen och arbetsmark-
nad och integration. 
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Ekonomistyrning 
Den gemensamma nämnden följer värdkommunen Leksands struktur och ru-
tiner för ekonomistyrning. För att synkronisera mål- och budgetprocessen in-
förs ägarsamråd två gånger per år. I ägarsamrådet ingår båda kommunernas 
kommunstyrelseordförande, kommunchefer, nämndens presodium och eko-
nomer från båda kommunerna. Sekreterare är nämndsekreteraren.  
En ekonom från Leksand lämnar skriftlig prognos vid fyra tillfällen till den 
gemensamma nämnden samt vid behov. Leksands kommuns ekonom har en 
tät dialog med förvaltningschef samt avstämningar med ekonom för Rättviks 
kommun. Respektive kommuns ekonom tillser att ekonomin gällande den ge-
mensamma nämnden finns med i kommunernas interna struktur för ekono-
misk uppföljning. 

 

Nämndprocess 
En central roll för att säkerställa den demokratiska processen i en gemensam 
nämnd är nämndsekreteraren. Nämndsekreteraren är handläggare med ansvar 
för att nämndprocessen fungerar väl. Den befattningen är sakkunnig gällande 
kommunallagen, förvaltningslagen, lag om offentlighet och sekretess samt 
GDPR. Årsplaneringen för en gemensam nämnd är mer komplicerad eftersom 
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dess möten ska passa in i två kommuners övriga mötesplaner. Även arbetet 
med distribution av protokoll och beslut är med omfattande då det ska skickas 
till båda kommunerna inklusive deras revisorer. Nämndsekreteraren följer upp 
att nämndens ledamöter har beviljats ansvarsfrihet av det kommunfullmäktige 
som valt ledamoten samt rapporterar det till nämnden. 

Facklig samverkan 
I den gemensamma nämnden genomförs arbetsplatsträffar, APT, inom respek-
tive verksamhetsområde. Frågor som behöver lyftas vidare tas till en lokal 
samverkansgrupp som leds av förvaltningschefen. Om en fråga behöver gå 
vidare därifrån lyfts den till Leksands centrala samverkan, CESAM. 

 
Ärendet redovisas som för information för nämnden 9 december 2021. Syn-
punkter på förslaget kommer in via samrådande risk- och konsekvensanalyser 
med berörda verksamheter, remisser från respektive förvaltning, facklig sam-
verkan samt via den politiska beslutskedjan i respektive kommun. 
Nytt namn på nämnden 
Den nya nämnden föreslås heta VIA-nämnden. VIA utgår från en akronym av 
berörda verksamheter i nämnden, vilka är Vuxenutbildning, Integration och 
Arbetsmarknad. Namnet är inspirerat av Viadidakt-nämnden Katrine-
holm/Vingåker, där just prefixet via- står för samma akronym. 
Det är förslagsställarnas bedömning att liggande förslag motsvarar de direktiv 
såsom angivna av respektive kommunstyrelse och att förslaget möjliggör en 
god samverkan mellan kommunerna sett till kompetensförsörjningsutma-
ningen och ett mycket effektivt sätt att nyttja de gemensamma resurserna. 

Finansiering 
Förslaget innebär inga utökade kostnader för Leksands kommuns del. Det 
rör sig endast om en omfördelning inom budgetram. För närmare detaljer 
kring budget, se bilaga 4. 

Samverkan med fackliga organisationer 
De verksamheter som berörs direkt, dvs. personalen vid vuxenutbildningen, 
arbetsmarknads- och integrationsenheterna i Leksand respektive Rättvik har 
samtliga blivit informerade om utredningens slutsatser och om att ett förslag 
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skulle tas fram vid sina respektive APT:er. Information enligt § 19 MBL ge-
nomfördes vid Cesam 26/8 och Usam 30/8. 
För att få till delaktighet och förankring kring förslaget har samrådande risk- 
och konsekvensanalyser (RKA) med ovan nämnda verksamheter genomförts 
under november 2021. Dessa ska inte jämställas med de risk- och konse-
kvensanalyser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra inför en omorga-
nisation, vilket sker efter att beslut fattats. Dessa kommer att göras under vå-
ren 2022. 
Vid Usam 22/11 presenterades förslaget för information, enligt 19 § MBL 
och förhandling hölls vid Cesam 25/11, enligt 11 § MBL. Vid förhandlingen 
hade de fackliga organisationerna inga invändningar. 

Förslag till beslut 

Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta följande 
1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten i Leksands kommun or-

ganisatoriskt ska föras över till den gemensamma nämnden från och med 
2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn 
till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den 
gemensamma nämnden.  

4. Utse den gemensamma nämnden som arbetslöshetsnämnd  
5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, 

enligt 9 kap. 27 § KL, från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
6. Beslut 2020-11-12 § 27, Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Lek-

sand-Rättvik ersätts genom antagande av ny överenskommelse och nytt 
reglemente med att förvaltningschef blir skolchef 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Förslag till utökad gemensam nämnd Leksand-Rättvik 
2021-12-01. 
Bildspel – Förslag till utökad gemensam nämnd 2021-12-01 
Förslag till utökad gemensam nämnd. Förarbete till förslag. 2021-12-01 
Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik 
Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden Lek-
sand-Rättvik 
Bilaga 3. Förslag till ny delegeringsordning för den gemensamma nämnden 
Leksand-Rättvik 
Bilaga 4. Förslag till budget för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
2022 
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Förslag till utökad gemensam nämnd

2021-12-01

1
306



KS beslut i Leksand och Rättvik
• Utöka den gemensamma 

vuxenutbildningsnämnden med AME, 
integration och arbetslöshetsnämnd

• Förslag till avtal, reglemente, 
budget, lösning för sekretessfrågor samt 
tidsplan för verksamhetsövergång

• Rättvik: stärka beredning och samverkan

• Leksand: tillse att rutiner kring beslut 
i nämnden, budget, rapporter 
till avtalsparter framgår av avtalet

Revisorernas rekommendationer
• Säkerställa efterlevnad av styrdokument 

• Verksamhetsmål fastställs i nämnden och 
att nämnden är delaktig
– målen återrapporteras till nämnden 
– nämnden vidtar åtgärder vid behov

• Internkontrollplan antas med delaktighet 
av nämnden vid riskanalysarbetet
– målen återrapporteras till nämnden 
– nämnden vidtar åtgärder vid behov

• Säkerställ att nämnden 
mottar skriftlig ekonomisk uppföljning

2

Uppdraget
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Den politiska processen

3

    Mars rekrytering förvaltningschef m.fl, RKA, 
inrangeringsförhandlingar  och praktiska förberedelser 

inom förvaltning och verksamheterna

27/9 
KS

8/6 KS

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

9/12 
Information 

VUX-
nämnden

13/12 
förslag till 
beslut UU

10/1 
Information 

AU

24/1 
förslag till 
beslut KS

26/1 
Information 

BU

27/1 
förslag till 
beslut SU

8/2 
förslag till 
beslut KS

14/2 
förslag till 
beslut KF

24/2 
förslag till 
beslut KF

Februari 
förslag till 
beslut GN

1/7 
verksamhets-

övergång

Gemensamt (svart)
Leksand (blått)
Rättvik (rött)

1/12
Stopp-
datum 
UU
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4

Gemensamt (svart)
Leksand (blått)
Rättvik (rött)

Samverkansprocessen

25/11
Förhandling 

Cesam   Mars rekrytering förvaltningschef m.fl, RKA, 
inrangeringsförhandlingar  och praktiska förberedelser 

inom förvaltning och verksamheterna

27/9 
KS

8/6 KS

17/11 utkast utredning 
inkl. avtal, reglemente, 
delegeringsordning, 

organisation
Remiss respektive 

förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

22/11 
Information 

Usam

8/12 
Förhandling 

Socsam

24/1 
förslag till 
beslut KS

8/2 
förslag till 
beslut KS

14/2 
förslag till 
beslut KF

24/2 
förslag till 
beslut KF

Februari 
förslag till 
beslut GN 1/7 

verksamhets-
övergång

17 
november 
stoppdatum

18/11 utkast 
budget-
process
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Medarbetare och facklig samverkan
• Information på APT:er för berörda 

verksamheter gällande utredningen
• Samrådande risk- och 

konsekvensanalyser med berörda 
verksamheter utifrån förslag på ny 
organisation

• Information enligt 19 § MBL, Usam i 
Leksand, Socam i Rättvik

• Förhandling enligt 11 § MBL, Cesam i 
Leksand, Socam i Rättvik

Förvaltningsremiss
• Nära samarbete med ekonomer i båda 

kommunerna
• Dialog med chefer och företrädare för 

berörda verksamheter
• Remiss i Leksand, kommunledning, 

utbildningssektorn och sociala sektorn
• Remissdialog i Rättvik, 

kommunledning, ledningsgrupper för 
barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning

5

Förankringsprocessen
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Namnförslag: VIA-nämnden
• Akronym av verksamheterna

–Vuxenutbildning, Integration, Arbetsmarknad 

• Inspiration från viadidakt-nämnden (Katrineholm/Vingåker)

6
311



7

Leksand
Styrning

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledning

Rättvik
Samverkan

IFO
Fristående utförare
Övrig förvaltning

Gymnasiet
KAA

Grundskolan
Näringslivet
Föreningar

Leksand
Samverkan

IFO
Fristående utförare
Övrig förvaltning

Gymnasiet
KAA

Grundskolan
Näringslivet
Föreningar

Rättvik
Styrning/ledning

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledning

Leksand
Styrning/ledning

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunledning

VIA-nämnden
Nämndförvaltning
Vuxenutbildning

AME
Integration

ROA
NSF, 

Finsam
Lärcentrum 
(inkl. Gagnef)

 

Externa aktörer
Arbetsförmedlingen 
- Fristående utförare
Försäkringskassan
Region Dalarna

Folkhögskolor
Dalawux/VUX Dalarna
Gemensam språktolksnämnd

Kriminalvården
Migrationsverket
Länsstyrelsen
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Förvaltningsmodell

• På strategisk nivå finns respektive 
kommuns kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och kommunledning

• På strategisk nivå återfinns den 
gemensamma nämnden

• På denna nivå sker också beslut om 
budget

• På taktisk nivå ligger ledningsgruppen 
för den gemensamma nämndens 
förvaltning (förvaltningschef, rektor 
VUX, chef AME/integration)

• På operativ nivå finns förvaltningens 
olika verksamheter

8
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Organisationsförslag - chefer
• En ny befattning som förvaltningschef/skolchef inrättas genom omfördelning av 

chefsresurser
– Förvaltningschefen är direkt underställd VIA-nämndens presidium (vid behov 

personaladministrativt stöd via kommundirektör i Leksand)

– Stab under förvaltningschef
• nämndsekreterare, handläggare, administratör/receptionist 
• Studie- och yrkesvägledare

– Rollen för rektor för vuxenutbildningen renodlas
• Avlastas arbetet gentemot den politiska nämnden och det yttersta ekonomiska ansvaret
• Därmed är det inte motiverat med en biträdande rektor i förhållande till verksamhetens omfattning

– Gemensamma resurser för chef AME och integration är 1,4 åa
• Behovet är 1,0 åa 

9
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Organisationsförslag - verksamhet
• Vuxenutbildningens medarbetare ingen förändring förutom att 
stab och SYV hamnar under förvaltningschef

• AME och integration fortsätter med nuvarande verksamhet 
i respektive kommun
–med nya möjligheter till samarbete både för medarbetare och 
deltagare

– gemensamma APT
– om Rättvik ska ha samma ambitionsnivå 
som Leksand för AME/integration, behöver ytterligare 
1,5 åa tillskjutas i budget.

10
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Förvaltningschef/
skolchef
 1 åa

Stab, 2,5 åa
kompetens/utb.samordn. 
nämndsekr. koordninator 
administratör./reception

Vuxenutbildningen
Rektor, 1 åa

Yrkesutbildningar
4 pedagoger

4 åa

GR/GY vuxenutbildning
4 pedagoger

4 åa

SFI
4 pedagoger

4 åa

Särvux
2 pedagoger

1,5 åa

Arbetsmarknad och 
integration

Avdelningschef, 1 åa

AME – Leksand
3 konsulenter, 3 åa 

3 handled./övriga, 2,5 åa

AME – Rättvik
2 konsulenter, 1,8 åa
2 handledare, 2 åa

Integration 
Leksand 2 åa

Integration
Rättvik 0,9 åa

SYV
Studie- & yrkesvägledare

1,5 åa

Kommentarer

Förvaltningschef tillskapas genom 
omfördelning av befintliga chefsresurser. 
Idag 1 åa biträdande rektor, 0,4 åa 
enhetschef AME, Rättvik.

De administrativa resurser som legat 
under rektor på VUX läggs som en stab 
under förvaltningschef.

Om Rättvik ska ha samma ambitionsnivå 
som Leksand gällande AME/integration, 
behöver ytterligare 1,5 åa tillskjutas i 
budget.

Både vuxenutbildningen och 
AME/integration är verksamheter som 
ofta har finansiering genom tillfälliga 
projekt/statsbidrag. I organisationsbilden 
redovisas endast grundorganisationen.
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Säkerställa samverkan i gemensam nämnd
• Ordförande och vice ordförande 
– Ingår i respektive kommuns KS

• En förvaltningschef tillsätts
– Leder VIA-förvaltningens ledningsgrupp 
– Ingår i kommunledningsgruppen i både Leksand och Rättvik

• Rektor 
– Ingår i VIA-förvaltningens ledningsgrupp 
– Ingår i utbildningsledningsgrupper i både Leksand och Rättvik

• Chef AME
– Ingår i VIA-förvaltningens ledningsgrupp 
– Ingår i samma ledningsgrupp som IFO i både Leksand och Rättvik

12
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VIA-nämnden

Berörd förvaltning
Leksand

Berörd förvaltning
Rättvik

Ledningsgrupp
VIA-förvaltning

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

KS KS
Presidiet

Förvaltningschef

Rektor VUX

Chef AME/Integr.

KommunledningKommunledning

FLG

LG soc

CLG

LG soc

Ordf. alt.
Vice ordf.

Ordf. alt.
Vice ordf.

Rättvik Leksand
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Ekonomistyrning
• Nämnden följer Leksands kommuns strukturer och rutiner för ekonomistyrning
• För en synkroniserad mål- och budgetprocess införs ägarsamråd, en på våren och 

en på hösten
– Ägarsamrådet består av båda kommunernas KSO, kommunchefer, nämndens presidium, 

förvaltningschef och ekonomer
• Ekonom från Leksands kommun redovisar prognos vid fyra sammanträden inför 

nämnden under året samt vid behov/anmodan. Nämnden få också underlaget 
skriftligt.

• Leksands kommuns ekonom har tät dialog med förvaltningschef samt avstämningar 
med ekonom för Rättviks kommun

• Respektive kommuns ekonom tillser att ekonomin gällande gemensamma 
nämnden finns med i kommunernas interna strukturer för ekonomisk uppföljning

14
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Mål- och budgetprocess

15

Nämnden
Mål och övergripande 
inriktning för budgetår

Nämndförvaltning
Bereder mål, inriktning 

och behov av 
budgetram

Nämnden
Fastställer mål, 

inriktning och behov av 
budgetram

Ägarsamråd
Samsyn utifrån det 

nämnd och förvaltning 
presenterar

Leksand
Mål- och budgetprocess

Rättvik
Mål- och budgetprocess

Leksand
Mål- och budgetprocess

Rättvik
Mål- och budgetprocess
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Presidiet
Nämnden

Ledningsgrupp
förvaltning

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

KS

Ordf. alt.
Vice ordf.

KS

Ordf. alt.
Vice ordf.

Förvaltningschef

Via ägarsamråd

Genom nämnd-

sammanträden

O
rd

in
ar
ie
 

ek
on

om
ip
ro

ce
ss O

rdinarie 
ekonom

iprocess

EkonomEkonom
Direktavstämningar

Rättvik Leksand
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Nämndprocessen
• Via-nämnden sammanträder sex gånger per år
• Nämndsekreteraren är handläggare med ansvar för 

nämndprocessen
– Sakkunnig kommunallagen, förvaltningslagen, lag om offentlighet och 

sekretess, GDPR
– Årsplanering 
– Nämndadministration i Evolution, kvalitetsgranskar tjänsteskrivelser
– Bereder ärenden tillsammans med presidiet, utskick inför beredning
– Nämnd: utskick, protokoll, justering, anslag (två kommuner), distribuering 

av beslut, protokoll till revisorer i båda kommunerna
– Registrator för nämnden, avtalsbevakning, arkivering

17
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Ledningsgrupp
Förvaltning

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

KS

Ordf. alt.
Vice ordf.

KS

Ordf. alt.
Vice ordf.

Förvaltningschef

Ägarsamråd

Nämndsekreterare Nämndsekreterarna 
Leksand

Presidiet
Nämnden

Rättvik Leksand

Ekonom
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APT
Vuxenutbildningen

APT
AME/integration

Lokal samverkan
Förvaltning 

gemensam nämnd

CESAM
Leksands kommun

Facklig samverkansstruktur för 
gemensamma nämnden
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Avstämning mot uppdrag
• Utöka den gemensamma vuxenutbildningsnämnden med AME, integration och 

arbetslöshetsnämnd
Enligt ny överenskommelse och reglemente

• Förslag till avtal, reglemente, budget, lösning för sekretessfrågor samt tidsplan för 
verksamhetsövergång
Förslag nytt överenskommelse, reglemente, delegeringsordning, ekonomistyrningsprocess, IT-
system, informationssäkerhet och sekretess

• Rättvik: stärka beredning och samverkan
Beredning i befintliga ledningsgrupper, samverkan via ägarsamråd

• Leksand: tillse att rutiner kring beslut i nämnden, budget, rapporter till avtalsparter framgår 
av avtalet
Förslag enligt ny överenskommelse

20
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Avstämning mot revisorerna
• Säkerställa efterlevnad av styrdokument

Inrätta förvaltningschef, tillika skolchef
• Verksamhetsmål fastställs i nämnden och att nämnden är 
delaktig

• Internkontrollplan antas med delaktighet 
av nämnden vid riskanalysarbetet

• Säkerställ att nämnden mottar skriftlig ekonomisk uppföljning
Ovanstående punkter regleras i reglementet

21
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Förslag till utökad gemensam nämnd 

Förslagsställarnas förslag till likalydande beslut i Leksand och Rättvik: 

Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten [i Leksands kommun/i Rättviks kommun] orga-

nisatoriskt ska föras över till den gemensamma nämnden från och med 2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den gemensamma nämnden.  

4. Utse den gemensamma nämnden som arbetslöshetsnämnd  

5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, 

från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

6. Beslut 2020-11-12 § 27, Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ersätts ge-

nom antagande av ny överenskommelse och nytt reglemente med att förvaltningschef blir skol-

chef 

Sammanfattning 
Förslagsställarna fick ett kombinerat uppdrag, dels att presentera ett förslag till hur en utökning av 
nuvarande vuxenutbildningsnämnd Leksand-Rättvik med arbetsmarknads- och integrationsenheterna 
från båda kommunerna kan se ut, dels att genom förslaget åtgärda befintliga strukturproblem, inklu-
sive de rekommenderade åtgärderna som framkommit via revisionsrapporten som lades fram tidigare 
under året. 

En utökning av den gemensamma nämnden till att omfatta vuxenutbildning, arbetsmarknad och in-
tegration syftar ytterst till att stärka kompetensförsörjningen för båda kommunerna. Detta ska ses i 
ljuset av den demografiska utmaning som Sverige och kommunerna står inför. Vidare kommer Arbets-
förmedlingens uppdrag att förändras i grunden från 1 januari 2022, och vars effekter på kort och lång 
sikt är svåra att förutse eller överblicka. 

Mycket utrymme har getts formerna för styrning och ledning av den gemensamma nämnden, både 
från respektive kommun samt internt. Detta för att styrning och ledning ska vara så tydlig som möjligt. 
Nämndens verksamhetsområde utgör en mycket viktig strategisk fråga för kommunerna och därför 
har förslagsställarna vinnlagt sig om att behålla strukturer för kommunernas rådighet, både på politisk 
nivå och till respektive kommuns förvaltningar. 

Vidare har formerna för centrala funktioner inom den gemensamma nämnden behandlats närgående. 
Det rör sig om dels om ekonomistyrningen och hur det ska säkerställas att de båda kommunernas 
ambitioner och budgetprocesser ska synkroniseras, dels hur nämndadministrationen ska fungera för 
att säkerställa ett bra flöde gällande ärendegången, så att båda parter får samma insyn, från beredning 
till beslut. 

Förslagsställarna vill avslutningsvis tacka Viadidaktnämnden för inspiration och rådgivning! 
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Medverkande 
Remissinstanser förvaltningen, Leksand 

Kommunledningsgruppen 2021-11-17 

Central ledningsgrupp, utbildningssektorn 2021-11-23 

Ledningsgrupp, sociala sektorn 2021-11-17, skriftligt utskick 

Facklig samverkan, Leksand 

Information om kommande förslag CESAM 2021-08-26, USAM 2021-08-30 

Risk- och konsekvensanalyser, AME/integration 2021-11-10, VUX 2021-11-15 

Information enligt 19 § MBL, inklusive förslag USAM 2021-11-22 

Förhandling enligt 11 § MBL, CESAM 2021-11-25 

Remissinstanser förvaltningen, Rättvik 

Kommunledningsgruppen 2021-11-16 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 2021-11-17 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 2021-11-22 

Facklig samverkan, Rättvik 

Information till medarbetare på AME/integration vid två tillfällen hösten 2021. 

Information enligt 19 § MBL, om kommande förslag i SOCSAM 2021-11-10 

Risk- och konsekvensanalys, AME/integration 2021-11-25 

Förhandling enligt 11 § MBL SOCSAM 2021-12-08 

I Rättviks kommun har detta förarbete tagits fram i samarbete med verksamhetschef Gunilla Klingh 

som är ansvarig för AME och integration. I Leksand har samarbete skett med Nina Kronbrink AME 

och Ziad Maalouf på integrationsenheten. 

Förslagsställarna vill också rikta ett särskilt tack till Mikael Sjögren, verksamhetsekonom Leksand och 

Per Andersson, controller Rättvik för deras väl genomförda arbete med budgetunderlaget. 

 

 

Förslagsställare Kristina Lundberg  Förslagsställare Joel Johansson 

Kvalificerad handläggare   Verksamhetsutvecklare 

Rättviks kommun   Leksands kommun 

  

330



4 
 

1. Uppdraget 
Bakgrunden till detta dokument är att Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik beslu-
tade om översyn av avtalet och ett deluppdrag var Utökat samarbete – AME/Integration. Det delupp-
draget redovisades i utredningen Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand-
Rättvik. Utredningen hade även tagit del av Revisionsrapport 2021-02-17 gällande gemensam nämnd 
för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik. 

Utökat samarbete, samverkansform och beredning daterat 2021-04-19. Utredningens förslag till inrikt-
ningsbeslut var: 

1. Den gemensamma vuxenutbildningsnämnden mellan Leksand och Rättviks kommun utökas med 
AME och integration från både Leksands och Rättviks kommun från och med 2022-01-01 och 
nämnderna för arbetslöshet från respektive kommuns KS läggs över till den utökade nämnden. 
 

2. Uppdra åt tjänstemän i respektive kommun att i samverkan ta fram förslag på nytt avtal, reg-
lemente, budget, hur sekretessfrågorna ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång 
för berörda. 

 

3. Att tillse att samverkans-och beredningsgrupper införs i det nya avtalet för att stärka beredning 
och samverkan.  

Förslag till inriktning beslutades av kommunstyrelsen i Rättvik 2021-06-08, § 86, och av kommunsty-
relsen i Leksand KS Leksand 2021-09-27, § 109. 

Rättviks kommunstyrelse beslutade även om att beredning och samverkan ska stärkas. Leksands kom-
munstyrelse lade i beslutet till att tillse att rutiner kring beslut i nämnden, budget, rapporter till avtals-
parter framgår av avtalet sam att revisorernas åsikter tas tillvara. 

En avgränsning i uppdraget är inte ta fram nya rutiner för den gemensamma nämndens förvaltning. 
Förslagsställarna har i reglementet och delegeringsordning tagit med nämndens och förvaltningens 
uppdrag t.ex. för budgetuppföljning och internkontroll. 

En gemensam nämnd lyder direkt under respektive deltagande kommuns kommunfullmäktige. Den 
gemensamma nämnden Leksand-Rättvik är en egen nämnd och utgör därmed en egen myndighet. 

1.1 Tidsplan 
Tidsplanen bygger på Leksands och Rättviks politiska processer. För Leksands del är avsikten att första 
steget i beslutskedjan ska fattas vid utbildningsutskottets sammanträde 2021-12-13, för att sedan be-
slutas i kommunstyrelsen 2022-01-24 för att slutligen beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-02-14. 

På motsvarande sätt är processen i Rättvik att socialutskottet först fattar beslut vid sammanträdet 
2022-01-27. Utbildningsutskottet tar del av beslutet som information 2022-01-26. Därefter fattar kom-
munstyrelsen beslut 2022-02-08 för att till sist beslutas vid sammanträdet 2022-02-24 av kommunfull-
mäktige. 

Om erforderliga beslut fattas kommer en implementeringsfas, med start i mars 2022, fram till 1 juli, då 
övergången av arbetsmarknads- och integrationsenheterna sker formellt. Implementeringsfasen be-
står bl.a. i rekrytering av ett antal funktioner, genomföra risk- och konsekvensanalyser, inrangerings-
förhandlingar och arbete med att föra berörda verksamheter närmare varandra inför verksamhetsö-
vergången. 
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1.2 Övergripande syfte - kompetensförsörjningen 
Avsikten med att utöka den gemensamma nämnden till att omfatta vuxenutbildning, arbetsmarknad 
och integration syftar ytterst till att stärka kompetensförsörjningen för båda kommunerna. Detta ska 
ses i ljuset av den demografiska utmaning som Sverige och kommunerna står inför, vilket bl.a. framgick 
av utredningen Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Leksand-Rättvik. Vidare kom-
mer Arbetsförmedlingens, AF, uppdrag att förändras i grunden från 1 januari 2022, och vars effekter 
på kort och lång sikt är svåra att förutse eller överblicka. 

SKR har också identifierat kompetensförsörjning som en central fråga för kommuner att arbeta med i 
Vägval för framtiden 4, s. 10, där det livslånga lärandet ses som en av nycklarna till att kunna upprätt-
hålla och finansiera välfärden genom att möjliggöra för alla som kan att arbeta samt för att kunna 
bemanna verksamheter, offentliga såväl som privata, med kompetenta medarbetare. 

En stor utmaning är att den arbetskraft som är tillgänglig inte alltid matchar den kompetens som ef-
terfrågas. Det räcker alltså inte med att bara utbilda de som saknar eller har lite utbildning. Glappet till 
var efterfrågan finns är för stort. Det behöver ske en koordinerad och synkroniserad kompetenshöjning 
samtidigt som det krävs strukturförändringar på arbetsplatser där vissa mindre kvalificerade uppgifter 
kan avlastas vissa yrkesgrupper för att läggas på andra. Rörelsen behöver gå åt två håll för att slutligen 
kunna nå en jämvikt.  

Detta kommer bl.a. kräva ett annat förhållningssätt kring det livslånga lärandet, där kompetensutveckl-
ing och fortbildning bör ske inom de flesta nivåer av arbetsmarknaden, vilket förändringen av vuxen-
utbildningens uppdrag via skollagen är ett viktigt steg. Prioriteringen till antagning till vuxenutbildning 
har ändrats från de som fått minst utbildning till de som har störst behov. Andra exempel på detta, 
nationellt sett, är vidareutbildning av lärare, VAL och kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, vilka 
båda möjliggör redan pedagogiskt aktiva personer att ta steget mot att bli behöriga i sina undervis-
ningsämnen. 

För att kunna möta dessa utmaningar behöver Leksand och Rättvik, såsom små kommuner, samverka 
för att kunna nyttja sina resurser på det mest effektiva sättet. Dels genom synergieffekter av att slå 
ihop verksamheter som arbetar kring samma individer, dels genom att sammanslagningen gör organi-
sationen robustare med en breddning av den gemensamma kompetensen samtidigt som den gemen-
samma nämnden skapar en spetskompetens inom området. Det kommer att skapa nya möjligheter att 
fokusera sina ansträngningar samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska frågorna blir belysta på ett 
helt annat sätt när de får en egen arena och inte längre behöver konkurrera om utrymmet i förvalt-
ningen eller på den politiska dagordningen med skolfrågor och sociala frågor. 

2. Uppdraget enligt författningarna 
Genom att ta utgångspunkt i uppdraget enligt författningarna, dvs. de styrdokument som skapats på 
nationell nivå, framgår behovet av en nära samverkan inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och in-
tegration. Likaså finns det en samordningstanke med att inordna nämnduppdraget utifrån lag 
(1944:475) om arbetslöshetsnämnd under den nya gemensamma nämnden. Av lagen framgår att 
nämnden har till uppgift att vidta och främja åtgärder för att förebygga eller minska verkningarna av 
arbetslöshet. Detta uppdrag har tidigare legat under respektive kommuns kommunstyrelse.  

Ett exempel på den nationella styrningen är att regeringen, i början av november, presenterade prop. 
2021/22:51, En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. I korta drag föreslår 
den en sammanhållen utbildning för de nyanlända som ingår i etableringsprogrammet. Utbildningen 
omfattar svenska för invandrare, SFI, samhällsorientering och grundläggande eller gymnasial vuxenut-
bildning inklusive yrkesutbildningar. Utbildningen ska i genomsnitt minst omfatta 23 timmar i veckan. 
I propositionen föreslås att förändringen av skollagen ska börja gälla 1 augusti 2022.  

332



6 
 

Denna proposition tydliggör två saker med koppling till detta förslag om den gemensamma nämnden. 
Dels behovet av en agil styrning som snabbt kan orientera om sig utifrån ett föränderligt uppdrag, dels 
vikten av samverkan mellan de verksamheter som omfattas av detta förslag. Arbetet med de i etable-
ringsprogrammet ligger inom uppdraget för arbetsmarknadsenheten, AME och integrationsenheten. 
Vuxenutbildningen utbildar inom samhällsorientering på AME:s uppdrag samtidigt som de har ett eget 
uppdrag för utbildning inom SFI. 

Idag styrs vuxenutbildningen i huvudsak av 20 kap. skollagen (2010:800) och förordning (2011:1108) 
om vuxenutbildning. Detta skiljer sig från arbetsmarknad och integration, vars uppdrag inte direkt re-
gleras i författningarna. Arbetsmarknad och integration har ingen myndighetsutövning, utan de utgör 
verkställigheten. Detta förklarar också varför dessa verksamheter inte förekommer, utöver allmänna 
delar, i förslaget till ny delegeringsordning.  

Dock arbetar AME och integration ofta på uppdrag av socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen 
(2001:453) SoL, såsom 3 kap. 2 § främjande av enskilds rätt till arbete, 4 kap. 4 § anvisa praktik samt 5 
kap. 7 § verka för meningsfull sysselsättning. Vidare arbetar de på uppdrag åt myndigheter som bl.a. 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården. 

I sammanhanget är det av värde att påminna sig om SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster 
åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna. I denna SOU utreds kommunernas 
möjligheter att agera på en arbetsmarknadspolitisk arena. Det kan medföra att kommunerna kommer 
att få en större roll som kompletterande aktörer i framtiden i samband med att AF:s närvaro minskar. 

3. Redogörelse för verksamheterna 

Nedan redogörs kort för de berörda verksamheterna. Vuxenutbildningen befinner sig redan inom den 
nämnd som är tänkt att utökas och omformas med arbetsmarknads- och integrationsenheterna från 
både Leksand och Rättvik.  

För arbetsmarknads- och integrationsenheterna i både Leksand och Rättvik gäller att de utgör verk-
ställighet av andra myndigheters beslut. Stora delar av deras uppdrag är att hitta lämpliga praktikplat-
ser på uppdrag av IFO, enligt 4 kap. 4 § SoL. Andra delar är att handleda personer med olika typer av 
lönebidrag till jobb, antingen hos andra arbetsgivare eller inom sin egen verksamhet. Ytterst är det 
Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag och det kan röra sig om allt från extratjänster för 
nyanlända, som haft etableringsplan, till trygghets- och åtgärdsanställningar. Andra delar av arbetet är 
mer punktuppdrag som t.ex. att göra arbetsförmågeprövningar. Kommunernas feriearbete ingår också 
i verksamheten. Cafeterian i Leksands kommunhus omfattas inte av organisationsövergången. 

Respektive AME kommer inledningsvis fortsatt att bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler. Det är 
upp till den gemensamma nämnden att utifrån behov forma en sammanhållen verksamhet där aktivi-
teter i Leksand och Rättvik kompletterar varandra. 

Länsstyrelsen, Dalarnas län skickade 2021-11-15 beslut om fördelning av anvisningar år 2022. Leksand 
ska enligt beslutet ta emot 23 nyanlända och Rättvik 17. Vid en eventuell sammanslagning av kommu-
nernas integrationsenheter kan man vid rekrytering t.ex. den vakanta tjänsten som integrationsassi-
stent i Leksand se över vilka kompletterande språkkompetenser som vore önskvärda för att täcka stora 
grupper av nyanlända. Många av dessa kommer från länder där man talar antingen arabiska, per-
siska/dari eller somaliska.  

3.1 Vuxenutbildningen 
Organisationen består av en rektor, en biträdande rektor, en kvalificerad handläggare, en studie- och 
yrkesvägledare samt en delad tjänst som receptionist/skoladministratör. Grundorganisationen består 
uppgår till 5,0 åa. Förnärvarande finns också en för statsmedelsfinansierad koordinator för lärcentrum 
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fram till sommaren 2022. Det finns inom var och en av de olika inriktningarna yrkesutbildning, grund-
läggande och gymnasial vuxenutbildning respektive SFI fyra pedagoger, tillsammans 12,0 åa. Inom sär-
vux finns det två pedagoger om 1,5 årsarbetare. Totalt antal pedagoger uppgår således till 13,5 åa. 

Två av yrkeskurserna, vård och omsorg samt barn och fritid, samt en kurs i grundläggande svenska som 
andraspråk (SVA) hålls fysiskt i Rättvik. Stor del av undervisningen sker också via distans och är därför 
ortsoberoende. Av pedagogtjänsterna har 4,5 sin bas i Rättvik och de håller till på en flygelvåning på 
Stiernhööksgymnasiet. Det finns två fullstora klassrum, 3 mindre konferens och klassrum samt andra 
utrymmen. Övrig verksamhet inom vuxenutbildningen har sin utgångspunkt från lokalen Brandman-
nen i Leksand. Det finns fem fullstora klassrum, tre konferensrum, ett stort antal kontor och samtals-
rum. Lärcentrumdelen finns också i dessa lokaler, vilket inkluderar 15 datorer, flertal studieplatser och 
ett öppet studielandskap som parallellt fungerar som café. Studielandskapet kan enkelt göras om till 
en föreläsningssal som tar ca. 100-150 personer. 

3.2 Arbetsmarknadsenheten i Leksand 
Arbetsmarknadsenheten i Leksand består i dagsläget organisatoriskt av en enhetschef, tre konsulen-
ter, två arbetsledare och en handledare samt att vissa bidragsanställda ryms inom denna verksamhet. 
Totalt sett åtta personer motsvarande 6,85 åa. Genom Finsam-projektet Rehabilitering och arbete, 
ROA, finns en externt finansierad handledare. Denna tjänst räknas dock inte in i grundorganisationen. 

Arbetet är organiserat så att två arbetsledare och handledare arbetar på kommunservice som är en 
egen verksamhet för deltagare, feriearbetare, extratjänster, åtgärdsanställningar m.m. Verksamheten 
har upp till 30 platser och ägnar sig åt biltvätt, grönyteskötsel, snöröjning, snickerier, flyttransporter, 
kommunens café och mycket annat. Tre personer arbetar som arbetsmarknadskonsulenter. 

Lokalmässigt residerar de dels i Brandmannen där konsulenterna tillsammans med integrationsen-
heten har fyra kontor och ett konferensrum, dels i Majorshagen där de har en verkstadslokal tillika 
maskinhall/snickeri. Lokalen hyrs ut av Skoglunds och består av verkstad, lager, målarrum, tvättstuga, 
demonteringsrum, garage, datarum, fikarum, omklädningsrum dam och herr, kontor samt att det på 
gården finns en container för heta arbeten. Bruksarean, BRA, för lokalen uppgår till 480 kvm. 

3.3 Arbetsmarknadsenheten i Rättvik 
Arbetsmarknadsenheten i Rättvik har idag en bemanning på 3,8 årsarbetare fördelat på 2,0 handledare 
100 %, 0,8 samordnare/arbetsmarknadskonsulent och 1,0 arbetsmarknadskonsulent. Den sistnämnda 
arbetsmarknadskonsulenten arbetar idag även som coach vid Nedansiljans Samordningsförbund med 
fördelningen 50 % arbetsmarknadskonsulent och 50 % coach. Dessutom finns idag en projektanställd 
coach inom Nedansiljans samordningsförbund fram till 2022-02-28. 

Arbetsmarknadsenheten utgår från tänket ”återbruk” med second hand-försäljning i Ta-tillvara-buti-
ken som bas samt samverkansavtalet med ÅVC Drafsån. Lokalerna finns på ett industriområde. I verk-
samheten finns även en verkstadsdel där man kan renovera och måla möbler eller annat för försäljning. 
I Verkstan tillverkas även ex. bänkbord, utedass m.m. allt beroende på vad syftet med ”placeringen” 
är. Enheten är även på gång att starta en funktionsbrevlåda för interna uppdrag i kommunen. En hand-
ledare tillsammans med deltagare kan då åka och utföra interna serviceuppdrag.  

Fixar-Malte är ett annat uppdrag som utförs av enheten.  

Kursverksamhet är en annan insats som var på gång att starta innan pandemin kom. AME är nu åter 
på gång med kurstillfällen som har sin utgångspunkt i 7/Tjugo, personlig utveckling. 

I verksamheten ingår även att arbeta med feriearbetande ungdomar. 

Arbetsmarknadskonsulenterna har för närvarande sina kontor på Hedslund. Handledarna har sina kon-
tor i anslutning till Ta-tillvara-butiken. 
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3.4 Integrationsenheten i Leksand 
Integrationsenheten i Leksand består av en integrationssamordnare och en integrationsassistent, till-
sammans 2 åa. Arbetet består till stor del av att stötta nyanlända in i det svenska samhället. Det inne-
bär allt från att hitta bostäder till att kartlägga den nyanländes utbildningsnivå och kompetenser för 
att kunna hjälpa till att guida personen vidare. Mycket av insatserna består också i olika myndighets-
kontakter. Idag fungerar integrationsenheten mest som en mottagningsenhet, medan de skulle vilja 
jobba mer med integrationssamordning. En förklaring till hur det ser ut i dagsläget är att integrations-
assistenttjänsten är vakant. 

Integrationsenheten delar lokaler med AME, på nedre plan i Brandmannen. 

3.5 Integrationsenheten i Rättvik 
Integrationsenheten har en enhetschef som även ansvarar för boendestöd och öppenvård. Integrat-
ionshandledaren, 0,9 åa, arbetar med att bosätta de nyanlända som kommer till kommunen utifrån 
ett årligt kommuntal. I uppdraget ligger även att medverka kring återsökning från Migrationsverket, 
ha dialog och avstämning med kommunens fastighetsbolag (RFAB) samt genomföra föräldrautbild-
ningar med nyanlända tillsammans med förvaltningens familjebehandlare. Förutom det som hanteras 
runt bosättningen så sker samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ- och famil-
jeomsorgen och AME för att stötta personerna till egen försörjning. Vägen till egen försörjning för de 
nyanlända varierar i hög grad beroende på var de kommer ifrån och bakgrund. Vi se dock att olika 
stödinsatser från kommunen behövs både under och efter etableringstiden. 

Integrationshandledaren har för närvarande sitt kontor på Hedlunds. 

3.6 Samrådande risk- och konsekvensanalyser gällande organisationsförslag 
För att få till delaktighet och förankring kring förslaget har samrådande risk- och konsekvensanalyser 
(RKA) med berörda verksamheter genomförts under november 2021. Dessa ska inte jämställas med de 
risk- och konsekvensanalyser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra inför en omorganisation, vil-
ket sker efter att beslut fattats. Dessa kommer att göras under våren 2022, se 1.1.  

Några saker som lyftes upp via RKA är risken för att antalet möten och kontaktytor ökar för lärarna 
inom vuxenutbildningen. Här gäller det att det finns en tydlighet gällande ansvar och roller, t.ex. vad 
lärarna behöver delta i och vad övriga funktioner som AME-konsulent respektive studie- och yrkesväg-
ledare (SYV) ska göra. Vidare pekar de på behov av att det även fortsättningsvis ska finnas två skolle-
dare med tanke på att vuxenutbildningens omfattning kommer att utökas. 

Det lyfts också upp som en risk att administrationsbördan generellt kommer att öka. Vuxenutbild-
ningen växer samtidigt som AME/integration från båda kommunerna tillförs. SYV-kompetensen kom-
mer också att bli mer efterfrågad även inom AME/integration. Det finns således behov att se över 
resurser för administration och SYV. AME/integration för inte med sig någon administrativ resurs från 
någon av kommunerna och det kan finnas anledning för nämndförvaltningen att se över om delar av 
den resursökning om 1,5 åa som Rättvik behöver skjuta till, se 4.3, kan användas för detta ändamål. 

I samband med detta lyftes behovet av att renodla nämndsekreteraruppdraget för att bl.a. kunna fri-
göra SYV-kompetens. Idag har en person ett delat uppdrag mellan dessa. Utifrån redogörelsen om 
nämndsekreterarens uppgifter, se 5.2, finns det skäl att se över en renodling. 

Lokalen Brandmannen kommer att inrymma flera myndighetsaktörer som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samt att det generellt blir fler besökare/elever som kommer att vara där. Av denna 
anledning ser man en risk utifrån säkerhetsfrågor. Det efterlyses okrossbart glas i receptionen, inrym-
ningslarm med låsning av dörrar samt inrymnings- och utrymningsplaner. Detta är delar som behöver 
ses över under implementeringsfasen.  
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Andra risker som berörts handlar om infrastruktur kring IT, datasäkerhet och sekretess på olika sätt. 
Hur dessa bl.a. ska hanteras redovisas närmare under avsnitt 5.5. 

Vidare påpekas från AME/integration i Leksand om vikten av att ha en utsedd processledare för att 
hantera sammanslagningen av arbetsmarknads- och integrationsenheterna i båda kommunerna så 
snart beslut har fattats, dvs. med start i mars. Detta för att så snart som möjligt få till ett bra samarbete, 
undanröja förvätningsglapp och kommunikationsmissar samt synkronisera verksamheterna för att sä-
kerställa likvärdig service för båda kommunernas medborgare. 

Den person som utses till processledare tar också med sig de samrådande risk- och konsekvensana-
lyserna till de som ska genomföras till våren. Den eller de som arbetar med detta kan ansvara för att 
samordna implementerings- och sammanslagningsprocessen.  

På organisatorisk nivå ser AME/integration i Rättvik en risk att samverkan mellan AME och IFO försäm-
ras. Idag finns det fungerande samverkansmöten och det är viktigt att skapa rutiner så att detta behålls 
i den nya organisationen. En annan risk är att dokumentationen inte kan ske på ett enkelt och rättssä-
kert sätt mellan två kommuner där uppdraget kommer från IFO i Rättvik och utförs av AME som före-
slås tillhöra Leksands kommun. Nya rutiner behöver skapas och i planeringen för Lifecare ha med sig 
denna fråga. 

Överlag är samtliga verksamheter positiva till en sammanslagning. De ser möjligheterna i samverkan 
genom olika synergieffekter, t.ex. för att kunna erbjuda kombinationsutbildningar. De är också positiva 
till att en facklig samverkansstruktur kommer att finnas på plats. Det är något som både vuxenutbild-
ningen och AME/integration i Leksand har saknat. Inom AME/integration i både Leksand och Rättvik 
lyfter medarbetarna fram möjligheterna med att få nya kollegor. 

3.7 Remiss förvaltningarna i Leksand och Rättvik 
I remissvaret från sociala sektorn, Leksands kommun, är bedömningen att det saknas förståelse för att 
arbetsmarknadsenheten är socialtjänst och vad dess uppdrag är. Vidare bedöms det som att det saknas 
förståelse för att målgruppen står långt från utbildning. Sociala sektorn betonar därför vikten av att 
blivande förvaltningschef har kunskap om socialtjänstens område.  

Det är förslagsställarnas uppfattning att förslaget bör ta hänsyn till hela arbetsmarknads- och integrat-
ionsenhetens uppdrag, dvs. även säkerställa att uppdrag från övriga myndigheter som Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kriminalvården beaktas, tillsammans med de 
uppdrag som kommer från socialtjänsten i respektive kommun. Arbetsmarknadsenheten regleras inte 
av socialtjänstlagen och utgör inte heller någon del av socialtjänsten. Avseende de olika målgrupperna 
som AME/integration arbetar med framgår dessa i den utredning, Översyn av den gemensamma vux-
enutbildningsnämnden Leksand-Rättvik, som föregick förslaget.  

Sociala sektorn i Leksand lyfter också fram farhågor att förankrade metoder och rutiner kring t.ex. 
arbetssätt och ersättningsmodeller påverkas negativt om de ska utformas likadant, utifrån att kommu-
nerna har olika lokala förutsättningar. Vidare bedöms samverkansstrukturen, se 4.4., som omständlig 
och ineffektiv samt att de inte ser något behov av att AME-chef ingår i någon av deras ledningsgrupper. 
Det saknas också beskrivning av hur hantering av verksamhetssystemet ska hanteras och att det saknas 
ledning kring hur sekretessfrågorna ska hanteras. 

Förslagsställarnas bedömning är att föreslagen samverkansstruktur, se 4.4, är den organisation som 
behövs för att kunna koordinera samverkan på bästa sätt. Dels för att kunna anpassa till olika lokala 
förutsättningar, dels för att hitta gemensamma former och samsyn. Därmed inte sagt att modellen kan 
anpassas och justeras efter behov och förutsättningar. Om en verksamhet inte ser behov av medver-
kan i ledningsgruppen från nämndförvaltningen, utan att det kan säkerställas via skriftliga rutiner, är 
det något som görs upp gemensamt. Gällande frågan om verksamhetssystem och sekretessfrågorna 
redogörs förslagsställarnas bedömning under 5.5. Verksamhetssystemet och dess hantering blir delvis 
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en fråga för den nya förvaltningen att se över. Tills vidare arbetar socialtjänsterna och arbetsmark-
nadsenheterna på samma sätt som idag. Gällande sekretessfrågan är bedömningen att det i sak inte 
skiljer sig från hur det fungerar idag. 

Utbildningssektorn i Leksand ställer sig enhälligt bakom förslaget och har inget att tillägga.  

I Rättvik genomfördes remissförfarandet via möten med berörda ledningsgrupper. Kommunlednings-
gruppen, förvaltningens ledningsgrupp barn och utbildning samt socialförvaltningens ledningsgrupp. 
Samtliga är positiva till förslaget. Socialförvaltningens ledningsgrupp i Rättvik, vilka idag omfattar 
AME/integration, bedömer att dessa verksamheter passar bättre i den gemensamma nämnden till-
sammans med vuxenutbildningen, än i socialförvaltningen. 

4. Ledning, styrning och samverkan 
Det har från politiskt håll i respektive kommun påpekats att det är viktigt att de behåller en viss rådig-

het över denna, för kommunerna, strategiskt viktiga verksamhet. För att säkerställa detta har stor vikt 

lagts på att formalisera strukturer och tillhörande mekanismer för bibehållen rådighet. Förslaget redo-

visas dels i löptext med förklaringar inklusive förtydligande illustrationer, dels framgår dessa strukturer 

och mekanismer i de styrdokument till den gemensamma nämnden som finns till förslaget. 

I sammanhang bör det nämnas att detta förslag inklusive styrdokument knappast hade varit möjligt 

att ta fram om det inte vore för det underlag förslagsställarna fick ta del av via Viadidaktnämnden 

Katrineholm-Vingåker. Dessa kommuner har en gemensam nämnd kring vuxenutbildning och arbets-

marknadsenhet. Till stora delar har deras överenskommelse och reglemente legat till grund för de som 

presenteras i samband med detta förslag. 

4.1 Samverkansparter och övriga aktörer 
Till att börja behöver den gemensamma nämnden orientera sig i det landskap av parter och aktörer, i 

vilken de ska verka. I bilden nedan, Figur 1, illustreras nämnden av cirkeln i mitten med satellitverk-

samheter, dvs. projekt som finansieras av externa medel, som en cirkel nedanför.  

De olika övriga aktörerna kan ses som olika lager i en lök. Närmast kärnan återfinns de kommunala 

organ som är med och formar det strategiska uppdraget för nämnden. Här återfinns på respektive 

kommunsida kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledning. 

I nästa lager hittar man övriga verksamheter inom kommunernas förvaltning såsom IFO, gymnasiet, 

KAA och grundskolan samt andra aktörer inom kommunen i form av näringslivet och föreningar. 

I det yttersta lagret hittar vi regionala aktörer som Dalawux/VUX Dalarna, fristående utförare av jobb-

matchningstjänster, Regionen och gemensam språktolknämnd. Vidare återfinns statliga myndigheter 

som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Migrationsverket här.  

Det illustrationen också önskar visa är hur de olika aktörerna förhåller sig till den gemensamma nämn-

den och till varandra.  
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Figur 1, Aktörer 

 

4.2 Styrkedjan 
Utifrån föregående bild med de olika aktörerna presenteras en bild med högre upplösning gällande 

den gemensamma nämnden och de som närmast ska bidra med styrning och ledning, Figur 2. 

För att kunna få en tydlig bild av hur styrkedjan är tänkt att fungera har inspiration hämtats från en 

systemförvaltningsmodell, PM3. I denna förvaltningsmodell utgår man från de fyra nivåerna strate-

giskt, budget, taktisk och operativ.  

På strategisk nivå, vilket motsvarar politisk nivå i detta fall, fattas beslut om mål, inriktning, omfattning 

och kvalitet. Det kan också beskrivas som att det är här som vad verksamheten ska göra formuleras. 

Dock gäller detta inte de delar av uppdraget som regleras direkt i skollagen i relation till rektors upp-

drag. Budgeten ska också förstås som en integrerad del av mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Budget och målsättning ska vara kalibrerade till varandra. Det är också på denna nivå som respektive 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledning finns.  

Eftersom det är kommunfullmäktige i respektive kommun som delegerar dessa uppgifter till nämnden 

behövs en mekanism för att respektive kommunstyrelse ska få mer rådighet i nämndens arbete. Av 

denna anledning föreslås att respektive kommunfullmäktige också beslutar om att delegera rätten till 

att begära upplysningar om den gemensamma nämnden, enligt 9 kap. 27 § kommunallagen 

(2017:725), till respektive kommunstyrelse. De båda kommunstyrelserna kopplas samman via de s.k. 

ägarsamråden. En viktig del i styrkedjan är att båda kommunerna aktivt deltar i arbetet med mål och 

budget via ägarsamråden, se mer om detta i avsnitt 5.1. 

Den gemensamma nämnden återfinns också på denna nivå. Nämnden är sammansatt av tre represen-

tanter från vardera kommunfullmäktige. I nämnden finns det en ordförande och en vice ordförande 

som nomineras av respektive kommun. De två posterna roterar mellan kommunerna mellan mandat-

perioderna. För att säkerställa att det finns en länk från nämnden till respektive kommunstyrelse är 

det inskrivet i överenskommelsen och reglementet att ordförande/vice ordförande ska sitta i respek-

tive kommuns kommunstyrelse. 

Ordförande och vice ordförande utgör presidiet för nämnden och i den ingår också förvaltningschef. 

Den sistnämnda blir således länken mellan den strategiska och den taktiska nivån. I och med den tak-

tiska nivån redovisas själva förvaltningen/tjänstemannaorganisationen. Utöver förvaltningschef finns 
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även här rektor för vuxenutbildningen och chef för AME/integration. Det är också här, i dialog med 

arbetslagen, som arbetet med hur uppdraget ska utföras blir planerade 

Rektor och chef AME/integration utgör var för sig länkar till den operativa nivån, dvs. själva verksam-

heterna. Genom denna förvaltningsmodell är avsikten att styrkedjan ska vara tydlig och inbyggd i or-

ganisationen från strategisk till operativ nivå. 

Figur 2, Styrkedjan 

 

4.3 Den gemensamma nämndens förvaltningsorganisation 
I denna del ska förvaltningen, dvs. den del av organisationen som ska utföra uppdragen. I detta förar-
bete till förslaget berörs inte förvaltningsinterna processer och rutiner, då dessa utgör en del av verk-
ställigheten och ska därmed överlåtas till professionen. 

Av organisationsbilden, Figur 3, framgår att förvaltningen leds av en förvaltningschef, tillika skolchef. 
En anledning till detta är att de ben, vuxenutbildning respektive AME/integration, som organisationen 
står på är två jämbördiga parter. Det är inte så att den ena kan ses som beställare eller utförare åt den 
andra. Det gör att den ena heller inte kan vara den andres chef. Vidare ligger denna ledningsorganisat-
ion som en grund till nästa led i förslaget som berör samverkans- och förankringsytor mellan förvalt-
ningarna. I nuvarande organisation är Leksands utbildningschef även skolchef för den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden. 

Att organisationen ser ut som den gör beror även på att den speglar Arbetsförmedlingens uppdrag i 
att rusta (utbilda/kompetensutveckla) och matcha (hitta arbete/praktikplats) väl. 

Förvaltningschefen finansieras enligt förslag genom att de samlade chefsresurserna inom vuxenutbild-
ning, 1 åa rektor och 1 åa biträdande rektor, 1 åa chef AME/integration Leksand samt 0,4 åa chef 
AME/integration Rättvik, omfördelas. Genom att dirigera om resurser från 1 åa biträdande rektor och 
0,4 åa chef AME/integration kan en förvaltningschef tillskapas. Det innebär således ingen utökning av 
resurser inom chefsnivå jämfört med vad som finns idag. 

Idag behöver rektor hantera uppdrag som vanligtvis ligger på en förvaltningschef, t.ex. bereda ärenden 
till nämnd, tillse efterlevnad av styrdokument inklusive allmän förvaltningsadministration. Att sedan 
fullgöra rektorsuppdraget utifrån skollagen blir en omfattande uppgift, vilket förklarar att det fanns 
behov av avlastning via en biträdande rektor. Men genom att renodla rektorsuppdraget, dvs. rektor 
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får vara rektor, genom att förvaltningschefen tar över ovan nämnda uppgifter inom förvaltningsadmi-
nistration görs bedömningen att behovet av en biträdande rektors-funktion inte kvarstår. 

Förvaltningschefen tar också över chefskapet för alla administrativa delar inklusive studie- och yrkes-

vägledarresurserna, vilka läggs under denne som en stab. Detta för att förvaltningschefen ska kunna 

leda och fördela det administrativa arbetet på ett effektivt sätt till gagn för hela förvaltningen. Att 

studie- och yrkesvägledarresurserna läggs i en stab under förvaltningschefen beror på att de kommer 

att har uppdrag både inom vuxenutbildningen och inom arbetsmarknad och integration. 

I nedanstående organisationsträd framgår det som utgör nuvarande grundorganisation. Hela förvalt-

ningen skulle då bestå av 7 åa ledning/administration/studievägledning, 13,5 åa inom vuxenutbildning 

och 11,8 åa inom AME/integration. Dock behöver Rättvik skjuta till resurser motsvarande 1,5 åa för att 

matcha Leksands organisation utifrån fördelningsnyckeln (befolkningsmängd). Det blir upp till den 

framtida förvaltningsledningen att avgöra hur denna resurs ska organiseras. 

Figur 3, Organisationsträd 

 

4.4 Samverkans- och förankringsytor mellan förvaltningarna 
I de föregående avsnitten har strukturerna för den politiska samverkan tydliggjorts samt att kopplingen 

mellan politiken och nämndförvaltningen framgick av redogörelsen för styrkedjan. I detta avsnitt re-

dovisas förslagets tankar kring hur samverkan mellan de olika förvaltningarna ska säkerställas. 

Samverkan på förvaltningsnivå berör tre separata förvaltningsmyndigheter: den gemensamma nämn-

den, Leksand och Rättvik. Det är av yttersta vikt att samverkan mellan dessa förvaltningar fungerar bra 

och att det finns en ständigt pågående dialog mellan den gemensamma nämndens förvaltning och 

respektive kommun. Detta för att minimera missförstånd, icke-koordinerade insatser och andra onö-

diga friktionsytor. 

De tydliga beröringsytorna mellan den gemensamma nämnden och de övriga förvaltningarna framgår 

delvis av avsnitt 2. Vuxenutbildningen är nära förbundet med övriga skolformer och därmed Leksands 

och Rättviks utbildningsdelar. På samma sätt har AME/integration tydliga kopplingar mot respektive 

kommuns socialtjänst. 
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För att säkerställa samverkans- och förankringsytor är förslaget att förvaltningschefen ska ingå i re-

spektive kommuns kommunledning. Detta gör att förvaltningschefen får en bättre helhetsbild av re-

spektive kommuns styrkor, utmaningar, svårigheter och möjligheter. I dialog kan insatser anpassas och 

samordnas utifrån respektive kommuns behov och förutsättningar. Det är t.ex. möjligt att tillfälligt 

dirigera om alla tillgängliga resurser mot en kommun för att under en begränsad tid stötta ett specifikt 

utvecklingsarbete eller hantera en hastigt uppkommen situation.  

På motsvarande sätt ska rektor för vuxenutbildningen sitta i de båda ledningsgrupperna som rör ut-

bildningsfrågor, central ledningsgrupp, CLG i Leksand och förvaltningsledningsgrupp, FLG i Rättvik. 

Denna struktur finns redan på plats men kan stärkas.  

Samma upplägg tillämpas för chef AME/integration gällande respektive kommuns ledningsgrupp för 

sociala frågor. Eftersom socialtjänsterna är uppdragsgivare behöver ett bra samarbete med AME och 

integration som verkställighet säkras, vilket enligt förslagsställarnas bedömning görs via detta.  

Konstruktionen bygger på att nämndförvaltningens chefer prioriterar deltagande i båda kommunernas 

ledningsgrupper samtidigt som deras deltagande i dessa ledningsgrupper måste ses som naturligt och 

önskvärt. Tack vare den digitala tekniken kan deltagande i möten underlättas, t.ex. om det vid något 

tillfälle inte finns tid över för transporter mellan kommunerna. 

Organisationsstrukturen med inbyggda samverkans- och förankringsytor gör att behovet av bered-

ningsgrupper, i enlighet med kommunstyrelsebeslutet i Rättvik tillgodoses. Genom chefsdeltagande i 

befintliga grupper. 

Genom denna organisationsstruktur är avsikten att samverkans- och förankringsytor ska leda till ett 

bra flöde i ärendehanteringen, såväl på det horisontella planet som det vertikala. Samtliga förvaltning-

ars styrkedjor löper parallellt och speglar varandra. Det är också förslagsställarnas bedömning att det 

kommer skapa goda förutsättningar för en agil styrning. 

Figur 4, Förvaltningarnas samverkansstrukturer 
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5. Andra centrala funktioner inom nämndförvaltningen 
Det är inte detta förslags uppgift att gå in på hur förvaltningen ska sköta den framtida verkställigheten. 
Av denna anledning beskrivs inte t.ex. utformandet av interkontrollplanen mer än att det framgår av 
reglementet att den gemensamma nämnden ska anta en internkontrollplan och den ska uppdateras 
årligen.  

Dock ligger det i uppdraget att lämna förslag på strukturer och processer för att åtgärda de brister som 
bl.a. lyftes fram i revisionens rapport. Utöver dessa har andra centrala områden identifierats av för-
slagsställarna, vilka behöver tydliggöras för att på så vis skapa bästa möjliga förutsättningar för en 
lyckad samverkan i den utökade nämnden. 

5.1 Ekonomistyrningen 
Det är viktigt att de båda kommunerna har en samsyn gällande ekonomi och budget. För att möjliggöra 

detta är förslaget att införa en modell med ägarsamråd, efter mönster från Viadidaktnämnden. Ägar-

samrådet består, från respektive kommun, av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör/kom-

munchef, ordförande och vice ordförande för den gemensamma nämnden, förvaltningschef, nämnd-

sekreterare, ekonomer samt de tjänstemän förvaltningschefen utser. Ägarsamrådet träffas två gånger 

per år, omkring april respektive oktober, vilket är anpassat utifrån den övergripande mål- och budget-

processen, se Figur 5. 

Nämnden pekar ut mål och övergripande inriktning för budgeten. Därefter bereder nämndförvalt-

ningen mål och inriktning samt tänkt budgetram. Denna föredras sedan ägarsamrådet och utifrån syn-

punkter där justeras budgetramen vilken sedan återrapporteras vid följande nämndsammanträde. 

Nämndens budgetram uppgår sedan i respektive kommuns fortsatta mål- och budgetprocess. Proces-

sen följer samma upplägg under hösten. 

Figur 5, Mål- och budgetprocess 

 

Under innevarande budgetår ska det enligt Leksands interna ekonomistyrning ske uppföljning utifrån 

prognos fyra gånger under året, underlaget brukar vara klart i mitten av mars, maj, september respek-

tive november. Med tanke på hur nämndsammanträdena ska ligga i förhållande till ägarsamråd och 

mål- och budgetprocess vore det rimligt att sammanträden förläggs mot slutet av ovan nämnda möten 

och att ägarsamråd då hålls i mars-april respektive september-oktober. Om prognosintervallerna för-

ändras kommande år behöver givetvis datum för nämndsammanträden anpassas därefter. 

För att förvaltningen ska få bästa möjliga förutsättningar är det viktigt att minimera ryckigheter eller 

haltande finansiering. Alla frågor om eventuella förändringar i budget eller hur fördelningen mellan 

kommunerna ska fungera behöver hanteras i ägarsamrådet. 

Båda kommunerna måste ta sitt ansvar och aktivt bidra till en god dialog som ytterst ska syfta till att 

uppnå samsyn. Vid händelse att samsyn inte uppnås, t.ex. utifrån olika ambitionsnivåer, kan det via 
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styrdokumenten hanteras på två olika sätt. Om en kommun ytterligare vill accelerera eller bredda in-

satser kan 10.2 Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter i överenskommelsen nytt-

jas. Det möjliggör att en kommun väljer att finanseria resurser separat, fast inom nämndförvaltningens 

organisation och sammanhang. Om en kommun vill lägga sig på en lägre ambitionsnivå över tid, hän-

visas det till 20. Förändringar i överenskommelsen som innebär att omförhandla avtalet. 

Av Figur 6 nedan framgår hur ekonomen i Leksand blir spindeln i nätet gällande ekonomin. Denne har 

kontinuerlig dialog med förvaltningschef, rektor och chef AME/integration. Fyra gånger per år kommer 

denne också till nämnden och föredrar prognoser samt när det är aktuellt mål- och budgetarbetet. Vid 

dessa tillfällen ska också skriftlig rapport avlämnas. 

Ekonomerna i båda kommunerna medverkar vid ägarsamråden och dessa har också avstämningar med 

varandra i samband med dessa. Respektive ekonom ser till att ta med sig den gemensamma nämndens 

budgetfrågor till den interna mål- och budgetprocessen i respektive kommun. 

Budget för verksamheternas grundorganisationer framgår av bilaga 4. Det är framtaget mellan ekono-

mer i Leksand och Rättvik. Av bilagan framgår hur budgeten är sammansatt utifrån olika budgetposter. 

Budgetomslutning för grundorganisationen i den utökade nämnden 2022 är 23 mkr, varav 10,5 mkr 

inom vuxenutbildningen och 12,5 mkr AME/integration. Framöver är det viktigt för nämndförvalt-

ningen att arbeta med projektbudgetering. Detta för att hålla isär vad som är grundfinansiering re-

spektive externt eller projektfinansierat.  

Figur 6, Ekonomistyrning 

 

5.2 Nämndadministrationen 
I en gemensam nämnd har nämndsekreteraren en central roll som handläggare med ansvar för nämnd-

processen. Det är viktig funktion för att kommunikation, samverkan och beslutsflöden ska fungera bra 

mellan den gemensamma nämnden och de två samverkande kommunerna.  

En nämndsekreterare är sakkunnig till nämnden och förvaltningschef i frågor som berör kommunalla-

gen, förvaltningslagen, lag om offentlighet och sekretess samt GDPR. 

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med den gemensamma nämndens presidium upprätta års-

planering för nämndes arbete samt en tidsplanering som stämmer med båda kommunernas mötes-

planering samt Leksands kommuns ekonomiprocess. Nämndsekreteraren har många kontaktytor, 
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främst med presidiet och förvaltningschef, men även med ekonom, rektor, avdelningschef samt 

nämndsekreterargruppen i Leksands kommun. Nämndadministrationen sköter nämndsekreterare i 

det verksamhetssystem som Leksands kommun har, f.n. Evolution. Handlingar som ska till nämnden 

kvalitetsgranskas av nämndsekreteraren. I dialog med presidiet upprättas ärenden till beredningen in-

för nämnden.  

I arbetet ingår utskick, protokoll, justering, anslag i två kommuner, distribuering av protokoll till två 

kommuner för publicering på båda kommunernas webbplatser samt till kommunernas revisorer, dis-

tribuering av beslut, registrator för myndigheten inklusive avtalsbevakning. Efter ett möte sänds när-

varolistan till löneenheterna för utbetalning av arvode och reseersättningar till de förtroendevalda. 

Förutom att sända protokollen till båda kommunernas revisorer så ska Leksands revisorers revisions-

rapport sändas till Rättviks revisorer. Nämndsekreteraren bevakar att samtliga ledamöter i den gemen-

samma nämnden beviljas ansvarsfrihet av det kommunfullmäktige som valt ledamoten samt rappor-

terar det till nämnden. 

Förutom att vara sekreterare i den gemensamma nämnden har nämndsekreteraren även det uppdra-

get i ägarsamråden samt vid facklig samverkan. 

Figur 7, Nämndadministrationen 

 

5.3 Struktur för facklig samverkan 
I samband med den tidigare utredningen samt framtagandet av detta förslag har det framkommit att 

det saknas en tydlig facklig samverkansstruktur för vuxenutbildningen och AME/integration i Leksand. 

Båda verksamheterna har fungerande strukturer för arbetsplatsträffar, APT, men då det har saknats 

en tydligt uttalad ärendegång har de frågor som lyfts upp på APT:erna hanterats på den nivån och inga 

frågor har lyfts vidare.  

För vuxenutbildningens del verkar det inte ha varit tydligt att de ingår i Leksands kommuns struktur. 

För AME/integration hör de till utbildningssektorn och deras frågor har inte haft en naturlig mottagare 

i samverkan på den nivån. I Rättvik ligger AME/integration under socialförvaltningen, vilket gör att 

samverkan där täcker aktuella avtalsområden. 
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För att åtgärda detta är förslaget att inrätta en lokal samverkansnivå inom nämndförvaltningen. Den 

lokala samverkan ska givetvis vara representerat av fackliga organisationer så täckning av berörda av-

talsområden sker. I lokal samverkan medverkar också förvaltningschef och nämndsekreteraren från 

arbetsgivarsidan. 

De frågor som inte kan lösas på lokal samverkansnivå behöver lyftas vidare och tas då till central sam-

verkan, CESAM, vilket är den kommunövergripande samverkansnivån i Leksands kommun. 

Figur 8, Facklig samverkan 

 

5.5 IT-system, informationssäkerhet och sekretess 
Gällande IT-system har vuxenutbildningen idag Tieto for Education, med en egen metainstans av 
Procapita-miljön. Man håller just nu på att se över möjligheterna att gå över till en molnlösning vilket 
kommer att underlätta för lärarna att komma åt systemet. Idag måste de lärare som har sin fysiska 
arbetsplats i Rättvik att ha två datorer, en för vardera kommun. 

AME/integration i Leksand arbetar i Procapita-miljö och delar metainstans med IFO i Leksand. Det är i 
detta system som socialtjänsten lämnar uppdrag åt AME, enligt 4 kap. 4 § SoL, och återrapporter från 
AME till socialtjänsten. I samband med att IFO organisatoriskt flyttade till sociala sektorn ser man nu 
över möjligheterna att IFO går över till Tieto Lifecare-miljön som sociala sektorn arbetar i.  

AME/integration i Rättvik har idag inget IT-system som de arbetar i, utan uppdrag från IFO kommer via 
pappersblanketter. Blanketterna kan sändas till AME via säkra meddelanden, TrustedDialog.  

Eftersom IT-system är en del av verkställigheten, är det förslagsställarnas mening att respektive kom-
mun fortsätter hantera uppdrag och återrapportering mellan IFO och AME såsom det görs idag. Det 
får bli upp till nämndförvaltningen att utreda vilka och eventuellt upphandla de system de behöver i 
framtiden. I samband med detta säkerställs informationssäkerhetsaspekter och sekretessfrågor. I fråga 
om GDPR och personuppgiftshanteringen regleras detta i själva överenskommelsens samt via bilaga 1.  

I nuläget kan AME-konsulenterna som har sin bas i Rättvik kopplas mot Procapita i Leksand, via sin 
anställning i värdkommunen. De knyts då till Leksands kommuns AD och deras behörigheter kommer 
att regleras via Procapitas TSS-modul. På detta sätt kan AME-konsulenter med sin bas i Rättvik ta emot 
uppdrag från IFO Leksand. AME-konsulent med bas i Leksand kan delges uppdragen från IFO Rättvik 
via pappersblankett alternativt via säkra meddelanden, TrustedDialog. 

Eftersom den gemensamma nämnden kommer att utgöra en egen myndighet behöver frågor kring 
sekretess mellan de olika nämnderna klargöras. Som huvudregel gäller, enligt 8 kap. 1-2 §§ offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) OSL, sekretess mellan och inom myndigheter om olika verksam-
hetsgrenar kan betraktas som självständiga i förhållande till varandra. 
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I fråga om AME som ofta arbetar på uppdrag från IFO, innebär det att de skulle befinna sig inom olika 
myndigheter, givet förslaget, att AME-enheterna ingår i den gemensamma nämnden. Dock är det inte 
ovanligt att AME respektive IFO är organiserade via olika nämnder i andra kommuner. I t.ex. Borlänge 
ingår arbetsmarknadsenheten i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden medan IFO återfinns i social-
nämnden. I sak skiljer sig Borlänges indelning inte från den gemensamma nämndens relation till kom-
munstyrelsenämnderna i Leksand respektive Rättvik. 

Generellt föreligger den sekretessbrytande bestämmelsen om nödvändigt utlämnande, 10 kap. 2 § 
OSL, som tydliggör att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om det är 
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. I detta fall är det 
kopplat till 4 kap. 4 § SoL där person som har fått biståndsbeslut kan anvisas praktik. För att social-
nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver den kunna lämna ut uppgifter till AME. 

6. Ny benämning på den gemensamma nämnden 
Den nuvarande benämningen på nämnden är Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik, vilket i dagligt tal förkortas till VUX-nämnden. Den korrekta benämningen anses som omständ-
lig vilket förklarar framväxten av en förkortning. Vidare är nuvarande benämning oavsett form inte 
adekvat utifrån att förslaget att utöka nämnden med arbetsmarknad och integration. 

Den nya nämnden föreslås heta VIA-nämnden. VIA utgår från en akronym av berörda verksamheter i 
nämnden, vilka är Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad. Namnet är inspirerat av Via-
didakt-nämnden Katrineholm/Vingåker, där just prefixet via- står för samma akronym. 

Det är förslagsställarnas bedömning att det föreslagna namnet upplevs som enkelt och koncist. Vidare 
är det också lätt att minnas när man väl vet vad akronymen står för. 

Nämndens organisationsnummer är densamma som Leksands kommuns: 212000-2163. 

7. Avslutande ord 
Kommunsverige behöver samarbeta och samverka mer för att kunna möta våra gemensamma utma-
ningar. I detta fall rör sig förslaget kring arbetsmarknad och integration, men andra samverkansområ-
den som IT, kultur, samhällsplanering, service- och stödfunktioner inom förvaltningarna, men även 
inom de sociala sektorerna. 

Detta förslag lämnas med förhoppning om att kunna bidra med att vara ett exempel på hur samverkan 
inom andra kommunala verksamheter kan se ut. 

Ett gott exempel på hur samverkan kan göras är att förslagsställarna har gjort både utredning och lig-
gande förslag tillsammans. Genom att arbeta nära tillsammans har förslagsställarna kunnat titta på de 
gemensamma problemen och hitta lösningar som passar båda kommunerna. Det är inte ovanligt att 
liknande utredningar skrivs var för sig i de olika kommunerna för att sedan presenteras inför varandra. 
Det ökar risken för att kommunerna kommer med olika ingångvärden. 
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8. Förslag till beslut 

Förslagsställarnas förslag till likalydande beslut i Leksand och Rättvik: 

Utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten [i Leksands kommun/i Rättviks kommun] orga-

nisatoriskt ska föras över till den gemensamma nämnden från och med 2022-07-01. 

2. Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik byter namn till VIA-nämnden. 

3. Anta ny överenskommelse, reglemente och delegeringsordning för den gemensamma nämnden.  

4. Utse den gemensamma nämnden som arbetslöshetsnämnd  

5. Delegera rätten att begära upplysningar från den gemensamma nämnden, enligt 9 kap. 27 § KL, 

från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

6. Beslut 2020-11-12 § 27, Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen Leksand-Rättvik ersätts ge-

nom antagande av ny överenskommelse och nytt reglemente med att förvaltningschef blir skol-

chef  
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Käll- och litteraturförteckning 
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt. Prop. 2021/22:51. 
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Bilaga 1. Förslag till ny överenskommelse avseende den gemensamma nämnden Leksand-

Rättvik 

Bilaga 2. Förslag till nytt reglemente för den gemensamma nämnden Leksand-Rättvik 
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1. Parter 

Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan 

• Leksands kommun, organisationsnummer 212000-2163 

• Rättviks kommun, organisationsnummer 212000-2171  

I överenskommelsen benämnd som VIA-nämnden. Organisationsnumret för VIA-nämnden är 

densamma som för Leksands kommun såsom värdkommun. 

Denna överenskommelse ersätter Avtal om samverkan i gemensam nämnd inom vuxenutbildning. 

Koncept 121206 

2. Syfte med samverkan i gemensam nämnd 

VIA-nämnden ska verka inom kommunernas ansvarsområden för vuxenutbildning, arbetsmark-

nad och integration. Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd är att på ett kostnadseffek-

tivt sätt bidra till kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Lek-

sands och Rättviks kommuner. 

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja förutsättningarna för verksamhetens kvalitetsut-

veckling. Vidare ska VIA-nämnden aktivt arbeta med det samverkansbehov Leksands och Rätt-

viks kommuner har gentemot andra aktörer, i syfte att stärka invånarnas förutsättningar att stu-

dera och komma i arbete. 

 

3. Värdkommun 

Leksands kommun är värdkommun och VIA-nämnden ingår i Leksands kommuns nämndorgani-

sation. Utöver vad som följer av lag, gemensamma nämndens reglemente och denna överens-

kommelse ska VIA-nämnden följa värdkommunens styrsystem, riktlinjer och övriga styrdoku-

ment. 

Samverkan med de fackliga organisationerna sker på förvaltningsnivå i VIA-nämnden och går där 

efter till värdkommunens centrala samverkan. 
 

4. Den gemensamma nämndens uppgifter 

VIA-nämndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av fullmäktigeförsamling-

arna i Leksands och Rättviks kommuner. 

Den VIA-nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 

5. Organisation 

5.1 VIA-nämnden 

VIA-nämnden är direkt underställd Leksands och Rättviks respektive kommunfullmäktige. Den 

löpande överordnade politiska styrningen delegeras till respektive kommunstyrelse. Delegat-

ionen omfattar rätten att begära upplysningar av nämnden, enligt kommunallagen 9 kap. 27 §, 

KL. Ordförande och vice ordförande i VIA-nämnden ska vara ledamot i respektive kommuns 
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kommunstyrelse. 

VIA-nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Leksands kommun utser tre ledamöter 

och tre ersättare. Rättviks kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Val av ordförande och 

vice ordförande görs av kommunfullmäktige i värdkommunen, efter nominering av ordförande 

eller vice ordförande från respektive kommun. 

Ordföranden, vice ordförande, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1 

januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. När val till nämn-

den sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperi-

odens slut. 

Sittande vuxenutbildningsnämnd förblir oförändrad och fortsätter sitt uppdrag, tiden 1 juli 2022 

till och med 31 december 2022. Socialutskottens ordförande i båda kommunerna adjungeras.  

Rättviks kommun nominerar kandidat till kommande val. För mandatperioden 2023-01-01 till 

2026-12-31 utser Rättviks kommun ordförande och Leksands kommun vice ordförande. Däref-

ter växlar ordförandeskapet och vice ordförandeskapet varannan mandatperiod. Ordförande och 

vice ordförande utgör VIA-nämndens presidium. 

5.2 Den gemensamma nämndens förvaltning 

VIA-nämndens förvaltning leds av en förvaltningschef, tillika skolchef för vuxenutbildningen. 

Förvaltningschefen är direkt underställ VIA-nämndens presidium. 

VIA-nämndens förvaltning ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut 

samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. VIA-nämndens för-

valtning ingår i Leksands kommuns förvaltningsorganisation. Leksands kommun är arbetsgivare 

för förvaltningens personal.  

Leksands kommun tillhandahåller administrativ service såsom ekonomihantering, IT, lönerapporte-

ring och övriga personalfrågor för VIA-nämnden. Detta finansieras via en administrativ avgift på 3 

% som tillfaller Leksands kommun. 

 

6. Ersättning till förtroendevalda 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i VIA-nämnden beslutas 

av den kommun som valt dem. Ersättning sker enligt respektive kommuns arvodesbestämmelser 

för förtroendevalda. Utbetalning görs av respektive kommun till sina ledamöter. 

7. Ägarsamråd 

Värdkommunen ska en gång per halvår kalla till ägarsamråd avseende VIA-nämnden inför bud-

get och verksamhetsplanering. Dessa samråd ska ske i mars-april respektive september-oktober.  

Vid ägarsamrådet ska ekonomiska ramar, verksamhetsmål, uppdrag och uppföljning gällande VIA-

nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att bidra till att upprätt-

hålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden. 

Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Rättviks kommun kan, ge-

nom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd. 
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Ägarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras. 

 

8. Verksamhetens placering 

VIA-nämnden ska bedriva verksamhet i både Leksands och Rättviks kommuner. VIA-nämnden 

svarar för att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar som ska bedrivas i re-

spektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna bedömning ska omfatt-

ningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv verksamhet vara vägle-

dande. 

 

9. Budgetprocess, planering och uppföljning 

9.1 Budgetprocess 

Leksands kommun ska i egenskap av värdkommun årligen fastställa VIA-nämndens årsbudget. In-

nan Leksands kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv för kommande budgetår ska ägarsam-

råd avseende VIA-nämnden ske mellan Leksands och Rättviks kommuner. Planeringsdirektivet, 

med förslag till ekonomiska ramar och mål för VIA-nämnden inför kommande budgetår, ska 

lämnas till Rättviks kommun senast sista april. 

Rättviks kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av VIA-nämn-

dens ram. 

 

9.2 VIA-nämndens planering och uppföljning 

Den planering och uppföljning som upprättas av VIA-nämnden, såsom plan med budget, prognos 

och del- och helårsredovisningar, följer tidplan och anvisningar inom ramen för värdkommu-

nens styrsystem. 

 

10. Kostnadsfördelning och betalning 

10.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget 

Kostnaderna för utförandet av VIA-nämndens uppgifter ska, i den mån de inte täcks av statsbi-

drag eller externa medel, finansieras genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemen-

samma medlemsbidraget ska fördelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kom-

munernas sammanlagda folkmängd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifrån befolknings-

mängden i respektive kommun den 1 november två år före budgetåret. Historiskt har Leksands an-

del av finansieringen uppgått till 60 % medan Rättviks andel uppgått till 40 %.  

Rättviks kommun ska erlägga driftbidrag kvartalsvis i förskott av det gemensamma medlemsbidra-

get till Leksands kommun. Underlag för betalning utgörs av de budgeterade kostnaderna för 

året. Driftbidraget regleras via fakturering från Leksands kommun. 

Årlig reglering av överskott eller underskott tillhörande VIA-nämnden genomförs i samband 

med bokslut och följer samma principer som kostnadsfördelningen.  Regleringen sker genom att 

Leksands kommun gör en återbetalning av överskott eller tilläggsfakturering av underskott. 

 

 

353



 

5 
 

 

10.2 Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter 

I händelse av att VIA-nämnden utöver ordinarie uppgifter utför ett uppdrag, till den ena av med-

lemskommunerna i enlighet med § 2 i VIA-nämndens reglemente, ska detta finansieras separat 

och inte belasta det gemensamma medlemsbidraget. 

 

11. Personuppgifter/Dataskyddsförordningen 

Varje kommun är personuppgiftsansvarig för den egna kommunens personuppgiftsbehandlingar. 

Parterna är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som sker i systemet, 

vilket regleras närmare i bilaga 1 – Överenskommelse gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 dataskyddsförordningen.  

Värdkommunens dataskyddsombud ansvarar för den primära tillsynen av verksamheten men 

dataskyddsombud i respektive kommun har en skyldighet att informera sig om omfattningen av 

VIA-nämndens verksamhet i sin kommun. 

 

12. Insyn i förvaltning 

Ledamöter i kommunernas fullmäktige får ställa interpellationer om nämndens handläggning. 

För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas 

till nämndens ordförande, i enlighet med kommunallagen 9 kap. 29 §. 

Respektive kommuns kommunstyrelse har rätt till insyn i förvaltning och redovisning som avser 

VIA-nämndens verksamhet och har rätt att begära upplysningar från nämnden. 

VIA-nämnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna i Lek-

sands och Rättviks kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 

är under budgetåret. 

 

13. Äganderätt till egendom 

Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av VIA-nämnden och inryms i dess investeringsbudget. 

Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av VIA-nämnden. Alternativt 

hyrs fastigheter av extern part. 

Värdkommunens avskrivningsprinciper tillämpas. 

 

14. Försäkringar 

Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara för att denna är försäkrad. 

Leksands kommun svarar som värdkommun för övriga försäkringar som erfordras i VIA-nämn-

dens verksamhet. 

 

354



 

6 
 

15. Arkivhantering 

Leksands kommun ansvarar för att VIA-nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i 

arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivansvarig i värdkommunen. 

16. Uppföljning av överenskommelsen 

Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar, via delegation från respektive kommunfullmäk-

tige, för att följa upp efterlevnaden av denna överenskommelse. 

 

17. Revision 

VIA-nämnden ska granskas av revisorerna i både Leksands och Rättviks kommuner. Respektive 

kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet för hela den gemensamma nämnden men särskilt bedöma 

hur den egna kommunens företrädare har skött sitt uppdrag. Det är det kommunfullmäktige som har 

valt berörd företrädare som kan besluta om entledigande av uppdraget. 

 

18. Tvist 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i första hand lösas genom 

förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

19. Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse gäller från och med den 1 juli 2022 och tills vidare, under förutsättning att 

fullmäktigeförsamlingarna i Leksands och Rättviks kommuner godkänt överenskommelsen och 

VIA-nämndens reglemente. 

 

20. Förändringar i överenskommelsen 

Om förutsättningarna för samverkan förändras har båda parterna möjlighet att påkalla omför-

handling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under nästkom-

mande budgetår. 

Om en ny intressent vill inträda i VIA-nämnden ska en ny överenskommelse upprättas. Över-

enskommelsen måste antas av fullmäktigeförsamlingarna i samtliga medlemskommuner innan 

den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse. 

 

21. Uppsägning av överenskommelsen 

Om en part vill frånträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen. Överens-

kommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den andra parten 

till handa. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid. 

Vid avveckling av VIA-nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående for-

merna för detta samt angående den ekonomiska regleringen. 
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Vid frånträde har kommunerna gemensamt fortsatt retroaktivt ansvar för eventuella sanktionsav-

gifter och skadestånd som inträffat under perioden för VIA-nämnden, till följd av en inträffad 

personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen. Efter frånträde ska personakterna åter-

lämnas till den frånträdande kommunen. 

 

22. Undertecknande 

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit varsitt. 

 

För Leksands kommun 

 

 

Datum 

 

 

 

Ulrika Liljeberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

Caroline Smitmanis Smids 

Kommundirektör 

För Rättviks kommun 

 

 

Datum 

 

 

 

Jonny Jones 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 
Ulf Israelsson 

Kommunchef 
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Bilaga 1 – Överenskommelse gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 Data-

skyddsförordningen 

Den personuppgiftsansvarige fastställer för vilka ändamål personuppgifter behandlas och genom 

vilka medel. Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de personupp-

giftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig för att fullgöra 

de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 

Syftet med det här avtalet är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av personupp-

gifter som råder, enligt artikel 26 dataskyddsförordningen.  

 I det gemensamma datasystemet behandlas personuppgifter om elever och klienter samt 

personuppgifter för anställda som är administratörer och användare av systemet.  

 Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.  

 Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 

och 14 dataskyddsförordningen.  

 Parterna ska ha rutiner för att tillgodose kraven på registrerades rättigheter enligt artikel 

15–22 dataskyddsförordningen. 

 För att möta kravet på register över behandlingar enligt artikel 30 dataskyddsförordningen, 

ska den utsedda förvaltningsorganisationen (värdkommunen) föra register på föreskrivet 

sätt över personuppgiftsbehandlingarna i systemet.  

 Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen, regleras 

enligt kostnadsfördelningen som uppgetts i avsnitt 10 i denna överenskommelse. 

 Värdkommunens rutiner för personuppgiftsincidenter gäller (artikel 33 dataskyddsförord-

ningen) och hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar 

själva för en sådan rutin beträffande personuppgifter utanför det gemensamma systemet.  

 Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar en-

ligt artikel 35 dataskyddsförordningen för systemet.  

 Värdkommunen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantör, genom ut-

sedd behörig person.  

 

357



                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för  

VIA-nämnden  

Gemensam nämnd Leksand-Rättvik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ersätter Reglemente för gemensam nämnd inom vuxenutbildning.  

KF, Leksand 2016-06-13 § 66 

 

   

358



  

Reglemente för VIA- nämnden 

Inledande bestämmelser utifrån gällande överenskommelse  
 2022-07-01 

VIA-nämnden 

VIA-nämnden ska verka inom kommunernas ansvarsområden för 

vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Huvudsyftet med samverkan 

i gemensam nämnd är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till 

kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i 

Leksands och Rättviks kommuner. 

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja förutsättningarna för 

verksamhetens kvalitetsutveckling. Vidare ska VIA-nämnden aktivt arbeta med 

det samverkansbehov Leksands och Rättviks kommuner har gentemot andra 

aktörer, i syfte att stärka invånarnas förutsättningar att studera och komma i 

arbete.  

 

Politisk styrning och värdkommun 

VIA-nämnden är direkt underställd Leksands och Rättviks respektive 

kommunfullmäktige. Den löpande överordnade politiska styrningen delegeras 

till respektive kommunstyrelse. Delegationen omfattar rätten att begära 

upplysningar av nämnden, enligt kommunallagen 9 kap. 27 §, KL. 

Ordförande och vice ordförande i VIA-nämnden ska vara ledamot i 

respektive kommuns kommunstyrelse. 

Ordförande och vice ordförande utgör VIA-nämndens presidium. VIA-

nämndens förvaltning leds av en förvaltningschef, tillika skolchef för 

vuxenutbildningen. Förvaltningschefen är direkt underställ VIA-nämndens 

presidium. 

Leksands kommun är värdkommun och VIA-nämnden ingår i Leksands 

kommuns nämndorganisation.  

Samverkan med de fackliga organisationerna sker på förvaltningsnivå i VIA-

nämnden och går där efter till värdkommunens centrala samverkan. 
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Sammansättning 

VIA-nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Leksands kommun 

utser tre ledamöter och tre ersättare. Rättviks kommun utser tre ledamöter 

och tre ersättare. 

Mandatperiod 

Ordföranden, vice ordförande, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år 

räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i landet. När val till nämnden sker under löpande 

mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens 

slut. 

 

VIA-nämndens verksamhetsområde 

§ 1 Kommunernas ansvarsområden för vuxenutbildning, arbetsmarknad och 
integration 

VIA-nämnden fullgör Leksands och Rättviks kommuners ansvarsområden 

för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Uppdraget omfattar: 

 VIA-nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 

 Uppgifter som enligt skollagen och annan författning ankommer på 

kommunen som huvudman för: 

- kommunal vuxenutbildning; innefattande svenska för invandrare, 

grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning 

- särskild utbildning för vuxna 

- yrkesutbildningar 

 Samhällsorientering för nyanlända enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare 

 Kommunens uppgifter enligt lag om studiestartsstöd 

 Lärcentrum med: 

- lokaler, utrustning och service för studier på distans eller platsförlagt 

till lärcentrum 

- uppgift att verka för att utbildning inom högre studier platsförläggs till 

lärcentrum, i samverkan med högskola, universitet och yrkeshögskola 

 Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och 

utbildning, med fokus på övergång till studier, arbete och egen försörjning. 

Prioriterad målgrupp i arbetet är individer med beslut om försörjningsstöd 
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enligt socialtjänstlagen. Särskilda prioriteringar inom målgruppen, eller 

behov av att prioritera ytterligare målgrupper, kan anges i den årliga 

budgeten. 

 Samordning av kommunala feriearbeten för ungdomar. 

 Integrationsinsatser kopplat till kvotflyktingar och mottagning av nyanlända. 

I syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet ska VIA-nämnden 

samverka med övriga nämnder i Leksands och Rättviks kommuner samt med 

myndigheter och andra organisationer. I detta syfte kan VIA-nämnden även 

överenskomma med Arbetsförmedlingen om att anordna aktiviteter i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

§ 2 Övriga uppgifter 

Utöver vad som anges i § 1 kan VIA-nämnden inom sitt verksamhetsområde, 

efter särskilt beslut och med separat finansiering, bedriva verksamhet i 

projektform eller fullgöra ytterligare uppgifter. Denna verksamhet ska 

särredovisas. 

 
§3 Styrdokument 

VIA-nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 

annan författning. VIA-nämnden svarar också för att följa det som nämnden 

ska fullgöra enligt detta reglemente och överenskommelsen om samverkan i 

gemensam nämnd mellan Leksands och Rättviks kommuner. 

Därutöver ska VIA-nämnden följa det allmänna nämndreglementet i 

Leksands kommun samt övriga styrdokument på förvaltningsnivå. 
 

§ 4 Personuppgifter 

VIA-nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar 

som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde. 

 
§ 5 VIA-nämndens ställning 

VIA-nämnden fattar beslut och ingår avtal för Leksands kommuns räkning. 

VIA-nämndens firmatecknare är densamma som värdkommunens. 

Leksands kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 

utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått. 

Leksands kommun har regressrätt mot Rättviks kommun vid eventuella 

civilrättsliga krav som riktas mot Leksands kommun enligt första stycket. 

VIA-nämnden är part vid laglighetsprövning och motpart vid 

förvaltningsbesvär. 
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§ 6 Processbehörighet 

VIA-nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 

eller ärenden inom sitt verksamhetsområde som inte ankommer på någon 

annan på grund av lag eller beslut av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen i värdkommunen. VIA-nämnden svarar i detta även för att, 

med för kommunen bindande verkan, sluta förlikning och anta ackord. 

 
§ 7 Mål och uppföljning 

VIA-nämnden ska fastställa verksamhetsmål och budget samt kontinuerligt följa 

upp sin verksamhet utifrån kvalitet, ekonomi och medarbetarskap. 

VIA-nämnden ska i del- och helårsredovisningar redogöra för hur nämnden 

fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och anvisningar 

som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i värdkommunen. 

VIA-nämnden ska årligen fastställa och följa upp internkontrollplan. 

Beslutade redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till kommunstyrelserna i 

Leksands och Rättviks kommuner. 

Minst fyra gånger per år ska skriftlig rapport med budgetprognos och utfall 

lämnas till VIA-nämnden 

Beslut tagna i den gemensamma nämnden ska innehålla en beskrivning av 

eventuella ekonomiska konsekvenser. 

 

§ 8 Ägarsamråd 

Vid samrådet deltar: 

 Kommunstyrelsens ordförande för respektive kommun. 

 Kommundirektör/kommunchef för respektive kommun. 

 Ordförande samt förste vice ordförande för den gemensamma nämnden. 

 Förvaltningschef för den gemensamma nämndens förvaltning. 

 Ekonomer, nämndsekreterare samt de tjänstemän förvaltningschefen utser. 
 

VIA-nämndens arbetsformer 

§ 9 Allmänt nämndreglemente 

Utöver nedanstående gäller för VIA-nämnden att arbeta utifrån 

värdkommunens reglemente. 

 

§ 10 Tidpunkt för sammanträden 

VIA-nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder minst sex gånger per år. 
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§ 11 Kallelse 

Presidiet ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelse ska i normalfallet ske elektroniskt. Presidiet 

bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt, om 

presidiet så bestämmer. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Presidiet bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

§ 12 Offentliga sammanträden 

VIA-nämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga. 

Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser 

myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden 

som omfattas av sekretess. 

 

§13 Presidiets arbetsuppgifter 

Presidiets uppgift är att följa frågor av betydelse för verksamhetens 

utveckling, effektiviteten i verksamheterna samt främja samverkan mellan 

kommunerna. 

Företrädaren från Leksand, oavsett om den vid tillfället är ordförande eller 

vice ordförande, har ansvaret för att personaladministrativa frågor för 

förvaltningschefen administreras. Detta åtagande får delegeras till 

kommundirektör i Leksands kommun. 

§ 14 Ordförandes uppgift 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Ordförande lämnar yttrande som på grund av kort remisstid eller ärendets 

innehåll måste/kan besvaras utan behandling av nämnden. I möjligaste mån 

efter samråd med nämndens vice ordförande. 

Ordförande fattar beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 

att nämndens avgörande inte kan avvaktas, enligt 6 kap. 39 § KL. I 

möjligaste mån efter samråd med nämndens vice ordförande. 
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§ 15 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde 

eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 

ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 

som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

 

§ 16 Förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 

 

§ 17 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 

För ledamöter och ersättare valda i Leksands kommun ska ersättarordning 

antagen av Leksands kommunfullmäktige gälla. För ledamöter och ersättare 

valda i Rättviks kommun ska ersättarordning antagen av Rättviks 

kommunfullmäktige gälla. 

Om ledamot är frånvarande och ingen tillgänglig ersättare finns från den 

kommun som valt ledamoten ska ersättare från den andra kommunen tjänstgöra 

enligt ersättarordning beslutad av kommunfullmäktige i den kommun som 

ledamoten representerar. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe från och med 

nästkommande ärendepunkt. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. 

§ 18 Deltagande på distans 

VIA-nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal 

varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 

ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild. 

Villkor för deltagande på distans regleras i Bestämmelser om deltagande på 

distans vid sammanträden för vuxenutbildningsnämnden, 2020-09-22 § 21. 
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§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande 

ersättare tillhör annat parti. 

 

§ 20 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 

§ 21 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot. Enligt värdkommunens 

rutiner kan det ske digitalt. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 

och minst en ledamot. 

VIA-nämndens protokoll ska anslås på respektive samverkande kommuns 

anslagstavla. 

 

§ 22 Delgivningsmottagare 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 

anställd som nämnden beslutar. 

 

§ 23 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som handlagt ärendet. 

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne 

den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av nämnden 

lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 

§ 24 Utskott 

VIA-nämnden får inte inrätta utskott. 

 

§ 25 Förvaltningsorgan 

Under VIA-nämnden lyder VIA-nämndens förvaltning. 
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Delegeringsordning VIA-nämnden 

2 

 

 
 
 

DOKUMENTINFORMATION 
 
Beslutshistorik 
Antagen 2022-02-XX 
Ersätter Delegationsordningen för den gemensamma nämnden vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, 
2019-02-07 § 6 
 
Senast reviderad version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖRKORTNINGAR 

AB05 Allmänna bestämmelser 

AML Arbetsmiljölag (1977:1160) 

DL  Diskrimineringslag (2008:567) 

GDPR EU:s dataskyddsförordning 

Kamerabevakningslagen (2018:1200) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LOA  Lagen om offentlig anställning (1994:260) 

LOSS Lagen om studiestartsstöd (2017:527) 

LSO Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

MBL Medbestämmandelagen (1975:580) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SL Skollag (2010:800) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

VF Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 

Överordnad chef inom VIA-nämnden har alltid rätt att fatta beslut i delegats ställe. Motsvarande 

gäller för nämndens ordförande om förvaltningschef inte har möjlighet att fatta beslut. 
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Delegeringsordning VIA-nämnden 

3 

 

 

  

Allmänna ärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

  
Offentlighet och sekretess 
 

 Beslut om avslag på begäran om ut-

lämnande av allmän handling till en-

skild eller annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande till enskild 

2 kap. 14§ TF, 

6 kap. 2,3 §§ OSL 

10 kap. 4,14 §§ 

OSL 

 

Förvaltnings-

chef 

Förtecknas av an-

svarig handläggare 

på särskild delege-

ringsblankett 

 Beslut att lämna ut uppgifter ur per-

sonregister till statliga myndigheter i 

forskningssyfte 

 SoL 12 kap. 6§  Förvaltnings-

chef 

Förtecknas av an-

svarig handläggare 

på särskild delege-

ringsblankett. 

  

Arbetsmiljö 

 

 Arbetsmiljöansvar AML Förvaltnings-

chef med rätt 

till vidaredele-

gation 

 

  

Brandskydd och säkerhet 

 

 Arbetsuppgifter med det systematiska 

brandskyddsarbetet 

LSO Beredskaps-

samordnare/sä-

kerhetsansvarig 

 

 Yttrande angående kameraövervak-

ning 

Kamerabevaknings-

lagen (2018:1200) 

Säkerhetsan-

svarig 

 

  

Ekonomiska ärenden 

 

 Budgetansvar och attesträtt  Respektive chef Se bilaga  

 
Teckna respektive säga upp av-

tal/kontrakt som behövs för verksam-

heten och som inte är av principiell 

betydelse  

 

 Förvaltnings-

chef 

Får inte binda 

verksamheten vid 

större åtagande än 

som ryms inom 

budgetramen. 

 
Ansökan om statsbidrag från Skolver-

ket  

 Rektor Efter samråd med 

förvaltningschef. 

  

Personalärenden 

 

 Anställning och lönesättning av för-

valtningschef. 

Beslut att förbjuda bisyssla 

 

LOA 7 § 

AB05 8 § 

Nämndens pre-

sidium 
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4 

 

 Ansvar för personaladministrativa 

frågor för förvaltningschef. Åligger 

presidieledamot från Leksand. 

 Kan delegeras 

till Leksands 

kommuns kom-

mundirektör  

 

 Anställning och lönesättning av rek-

tor och avdelningschef 

AME/integration 

 

 Förvaltnings-

chef 

Samråd med ord-

förande och vice 

ordförande (vice 

ordförande) 

 Tillsvidareanställning av personal  Respektive chef  Samråd med per-

sonalavdelningen 

krävs  

 Visstidsanställning av personal  Respektive chef Samråd 

med personalav-

delningen krävs 

 Uppsägning –pga. personliga skäl  

(6 mån) –pga. arbetsbrist 

 Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

 

 Uppsägning från arbetstagarens sida 

med avkortad uppsägningstid. 

 Respektive chef  

 Beslut om att kvarstå i anställning ef-

ter uppnådd pensionsålder 

 Respektive chef I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Ledighet utan lön för enskilda 

angelägenheter i högst 6 mån. 

 Respektive chef  

 Ledighet utan lön för enskilda 

angelägenheter i mer än 6 månader. 

 Respektive chef  

 Ledighet med lön för enskilda 

angelägenheter av vikt - högst 10 da-

gar. 

 Respektive chef  

 Tjänstledighet för prövande av annan 

tjänst. 

 Respektive chef  

 Förordnande av ersättare för chef vid 

kortare frånvaro 

 Respektive chef  

 Skriftlig varning enligt AB  Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Avstängning enligt AB  Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Avsked  Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Anpassnings- och omplaceringsan-

svar 

 Respektive chef I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Delning/sammanslagning av tjänster.  Respektive chef  

 

 Teckna lokala kollektivavtal  Personalchef 

Personalstrateg 

med inriktning 

arbetsrätt  

 

 Företräda kommunen i förhandling på 

arbetsrättens område 

 Personalchef 

Personalstrateg 

med inriktning 

arbetsrätt 
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 Beslut att förbjuda bisyssla LOA 7 § 

AB05 8 § 

Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

 Förhandlingsrätt, facklig samverkan 

 

 

MBL Förvaltnings-

chef 

I samråd med per-

sonalavdelningen 

  

Övriga allmänna ärenden 

 

 Beslut om hantering av personuppgif-

ter enligt Dataskyddsförordningen -

GDPR  

GDPR Dataskyddom-

bud 

Förtecknas av an-

svarig handläggare 

på särskild blan-

kett 

  

Skollagen m.m. 

 

 Beslut att en person som inte har ett 

behörighetsbevis eller saknar utbild-

ning för att undervisning i förskola, 

grundskola, gymnasieskola och kom-

munal vuxenutbildning längre tid än 

sex månader och högst ett år i sänder 

SL 2 kap. 19 § Rektor  

 Ansvara för att personalen vid vuxen-

utbildningen ges möjlighet till kompe-

tensutveckling 

SL 2 kap. 34 § Rektor  

 Registerkontroll av personal före och 

under anställning 

 

SL 2 kap. 31 § Rektor  

  

Kvalitet och inflytande 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete SL 4 kap. 3 § Rektor  

 Rutiner för klagomål SL 4 kap. 8 § Rektor  

  

Åtgärder mot kränkande behandling 

 

 Ansvar för att personalen fullgör sina 

skyldigheter enligt detta kapitel när de 

handlar i tjänsten eller inom ramen för 

uppdraget 

SL 6 kap. 5 § Rektor  

 Att inom ramen för varje särskild 

verksamhet bedrivs ett målinriktat ar-

bete för att motverka kränkande be-

handling av barn och elever 

SL 6 kap. 6 § Rektor  

 Att åtgärder genomförs för att före-

bygga och förhindra att barn och elever 

utsätts för kränkande behandling 

SL 6 kap. 7 § 

DL 3 kap. 16-18 

§§ 

Rektor  

 Att det varje år upprättas en plan med 

en översikt över de åtgärder som be-

hövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling av barn och ele-

ver 

SL 6 kap. 8 § 

DL 3 kap. 20 § 

Rektor  
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 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande behandling av 

barn och elever 

 

 

SL 6 kap. 10 § 

DL 2 kap. 7 § 

Rektor Inleda och avsluta 

utredning. Rapport 

till nämnden. 

  

Kommunal vuxenutbildning 

 

 Beslut om enstaka inslag i verksam-

heten som kan medföra en obetydlig 

kostnad för eleven 

SL 20 kap. 7 § Rektor  

 Beslut om att elever i utbildning i 

svenska för invandrare ska hålla sig 

med enstaka egna lärverktyg. 

SL 20 kap 7 § Rektor  

 Beslut att utbildningen på en kurs ska 

upphöra för elev som bedöms sakna 

förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen 

SL 20 kap. 9 § Rektor  

 Beslut att på nytt beredas plats i 

utbildningen som upphört om det finns 

särskilda skäl för det 

SL 20 kap. 9 § Rektor Beslut får överkla-

gas hos skolväsen-

dets överklagnings-

nämnd 

 Mottagande av sökande från den egna 

kommunen till grundläggande 

vuxenutbildning 

SL 20 kap. 13 § Rektor Beslut får överkla-

gas hos skolväsen-

dets överklagnings-

nämnd 

 Yttrande över ansökan från elev som 

söker till annan kommuns utbildning 

och beslut om mottagande av elev från 

annan kommun 

SL 20 kap. 14 § Rektor Beslut får överkla-

gas hos skolväsen-

dets överklagnings-

nämnd 

 Mottagande av ansökningar till kom-

munal vuxenutbildning och yttrande 

över ansökningar som avser ansökan 

till annan kommun 

SL 20 kap. 21 § Rektor Beslut enligt tredje 

stycket i paragrafen, 

åtaganden för att 

svara för kostnader, 

får överklagas hos 

skolväsendets över-

klagningsnämnd 

 Mottagande av sökande från den egna 

kommunen till gymnasial nivå och 

sökanden från andra kommuner 

SL 20 kap. 22 § Rektor  

 Beslut om att antas till utbildning på 

gymnasial nivå 

SL 20 kap. 23§ Rektor  

 Beslut att undervisningens omfattning 

får minskas om eleven begär det och 

huvudmannen finner att det är förenligt 

med utbildningens syfte (ska vara 

minst 15 timmar i veckan enligt Skol-

lagen) 

SL 20 kap. 24 § Rektor  

 Samarbete med arbetsförmedlingen 

och arbetslivet 

SL 20 kap. 25 § Rektor  

 Samråda med arbetsgivare SL 20 kap. 27 § Rektor  
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Entreprenad och samverkan 

 

 Sluta avtal med en enskild fysisk eller 

juridisk person om att utföra uppgifter 

inom utbildning eller annan verksam-

het enligt denna lag (entreprenad) 

SL 23 kap. 1 § Rektor Tillsammans med 

Leksands kommuns 

upphandlingsenhet 

 Förklara eleven behörig att delta i ut-

bildning i folkhögskola som motsvarar 

kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare i samband med beslut 

om mottagande enligt SL 20 kap. 33 § 

SL 24 kap 14 § Rektor  

 Beslut om ersättning till folkhögskola 

som tagit emot elev till utbildning i 

svenska för invandrare 

SL 24 kap 15 § Rektor  

   

Vuxenutbildningsförordningen 

 

 Ansökan hos Skolverket om en ny kurs 

inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och kommunal vuxen-

utbildning som särskild utbildning på 

gymnasial nivå. 

VF 2 kap 5 § Förvaltnings-

chef 

 

 Beslut om vilka nationella kurser som 

ska ges  

VF 2 kap 9 § Rektor Efter samråd med 

förvaltningschef 

 Ansvar för att skaffa platser för arbets-

platsförlagt lärande                                                                                             

VF 2 kap. 27 §                    Rektor  

 Huvudmannen ska se till att det i ett 

ärende om avstängning finns en utred-

ning som allsidigt klarlägger de om-

ständigheter som är av betydelse för 

ärendets bedömning. 

VF 7 kap 4 § Rektor  

  

Studiestartsstöd 

 Information till eleverna att det finns 

möjlighet att få sina kunskaper 

dokumenterade på annat sätt än genom 

betyg 

SL 22 kap. 28 § Rektor  

 Beslut om mottagande av elev till 

svenska för invandrare, även från an-

nan kommun 

SL 20 kap 33 § Rektor Mottagande från an-

nan kommun avser 

sökande som har 

rätt till utbildning, 

där hemkommunen 

åtagit sig att svara 

för kostnaderna för 

den sökandes ut-

bildning. 

 Information till eleverna att det finns 

möjlighet att få sina kunskaper 

dokumenterade på annat sätt än genom 

betyg 

SL 20 kap. 34 § Rektor  
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 Beslut om sökande tillhör målgruppen 

för studiestartsstöd 
LOSS 27 § 

Studie- och  

yrkesvägledare 
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VIA-nämndens budget 

År 2022 är VIA-nämndens årsnettobudget beräknad till totalt 16 445 tkr. 

Verksamheternas intäkter och kostnader är fördelade enligt tabell 1 nedan.  

Budget 2022 Förvaltningschef 
Arbetsmarknad 
och integration Vuxenutbildning Totalt 

Intäkter 0 -510 -6 710 -7 220 

Personalkostnader 4 020 4 490 9 180 17 690 

Köp av verksamhet 0 0 2 090 2 090 

Lokalkostnader 0 680 1 530 2 210 

Övriga kostnader 15 680 980 1 675 

Totalt netto 4 035 5 340 7 070 16 445 

Tabell 1. Föreslagen budget för XX-nämnden år 2022 redovisat i tkr. 

Budget 2022 är beräknat utifrån att arbetsmarknads- och integrationsenheterna övergår i 

den gemensamma nämnden den 1 juli 2022. Helårseffekten av budgeten för den 

gemensamma nämnden ses först 2023.  

 

Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Förvaltningschef 4 035 5 140 5 240 

Arbetsmarknad och integration 5 340 10 860 11 060 

Vuxenutbildning 7 070 6 760 6 840 

Totalt netto 16 445 22 760 23 140 

Tabell 2. Föreslagen budget för XX-nämnden år 2022-2024 redovisat i tkr. I budget 2023-2024 ingår 

löneökningar och andra generella kostnadsökningar.  

Förvaltningschef 

Nedan följer en beskrivning av de poster som ingår i budgeten för förvaltningschef. 
Personalkostnader 

 1,0 åa förvaltningschef* 

 1,0 åa Avdelningschef arbetsmarknad och integration* 

 1,0 åa rektor 

 2,5 åa administration 

 1,5 åa studie- och yrkesvägledare 

* Förvaltningschef och Avdelningschef arbetsmarknad och integration beräknas 

anställas 1 juli 2022 

 

Övriga kostnader 

 Kontorsmaterial och förbrukning 

 

Arbetsmarknad och integration 

Nedan följer en beskrivning av de poster som ingår i budgeten för arbetsmarknadsfrågor och 

integration. 
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Intäkter 

 Eventuella driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 

 Eventuella försäljningsintäkter 

 

Personalkostnader 

 3,0 åa integration 

 8,3 åa arbetsmarknadsfrågor 

 1,5 åa utökning 

 4,0 åa åtgärdsanställningar 

 Ferietjänster 

 Personalkostnad för samhällsorientering 

 

Lokalkostnader 

 Lokalkostnader för de lokaler respektive kommun hyr 

 

Övriga kostnader 

 Fordonskostnader 

 Initiala kostnader för nyanlända 

 Tolkkostnader 

 Kontorsmaterial och förbrukning 

 Övrig förbrukning såsom el, vatten, fjärrvärme, städ 

 Avskrivningar 

  

Vuxenutbildning 

Nedan följer en beskrivning av de poster som ingår i budgeten för Vuxenutbildningen. 

Budget är sedan tidigare förankrad och beslutad om i respektive kommun. Det här 

budgetförslaget utgår från samma uppgifter men justerar för antalet anställda med 

ledningsfunktion.  
Intäkter 

 Statsbidrag från Skolverket 

 Statsbidrag från Migrationsverket för SFI-utbildning (ersättas av respektive kommun) 

 Eventuella driftbidrag från andra myndigheter och organisationer 

Personalkostnader 

 13,5 åa för utbildningsverksamhet 

Lokalkostnader 

 Lokalkostnader för de lokaler Vuxenutbildningen hyr i respektive kommun 

Övriga kostnader 

 Kontorsmaterial och förbrukning 
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 Inventarieinköp 

 Licenskostnader 

 Övrig förbrukning så som el, vatten, fjärrvärme och städ 

 Avskrivningar 

Fördelning av VIA-nämndens nettobudget 

Förslaget är att nettobudgeten ska fördelas enligt fördelningen av invånarantalet i 

respektive kommun, med två års fördröjning. Som exempel bör fördelning av 

nettobudgeten år 2022 baseras på invånarantalet december 2020.  

Enligt detta förhållningssätt kommer 40,9 % av 2022 års budget belasta Rättviks 

kommun och 59,1 % belasta Leksands kommun. Rättviks kommun ska också ersätta 

Leksands kommun med ett administrationsbidrag om 3 %. 

Enligt ovanstående förutsättningar blir budgetfördelningen enligt nedanstående tabell. 

Budgetandel 2022 Förvaltningschef 
Arbetsmarknad 
och integration Vuxenutbildning Totalt 

Rättviks kommun 1 650 2 180 2 890 6 720 

Leksands kommun 2 385 3 160 4 180 9 725 

Totalt netto 4 035 5 340 7 070 16 445 

Adm.bidrag 3% 50 70 90 210 

Tabell 3. 2022 års budget fördelad mellan kommunerna redovisat i tkr. 3% av Rättviks kommuns andel är 

det beräknade administrationsbidraget som Leksands kommun ska debitera. 

Budgetandel 2023 Förvaltningschef 
Arbetsmarknad 
och integration Vuxenutbildning Totalt 

Rättviks kommun 2 100 4 440 2 765 9 310 

Leksands kommun 3 040 6 420 3 995 13 450 

Totalt netto 5 140 10 860 6 760 22 760 

Adm.bidrag 3% 65 135 80 280 

Tabell 4. 2023 års budget fördelad mellan kommunerna redovisat i tkr. 3% av Rättviks kommuns andel är 

det beräknade administrationsbidraget som Leksands kommun ska debitera. 

Budgetandel 2024 Förvaltningschef 
Arbetsmarknad 
och integration Vuxenutbildning Totalt 

Rättviks kommun 2 145 4 525 2 800 9 464 

Leksands kommun 3 100 6 535 4 040 13 675 

Totalt netto 5 240 11 060 6 840 23 140 

Adm.bidrag 3% 65 135 85 285 

Tabell 5. 2024 års budget fördelad mellan kommunerna redovisat i tkr. 3% av Rättviks kommuns andel är 

det beräknade administrationsbidraget som Leksands kommun ska debitera. 

 

  

377



  

Hantering av statsbidrag från Migrationsverket 

Respektive kommun erhåller idag statsbidrag för de nyanlända personer kommunen tar 

emot och som respektive integrationsenhet introducerar. Statsbidraget betalas ut som en 

schablonersättning av Migrationsverket utan att aktiv handläggning från kommunens 

sida.  

Statsbidraget ska täcka kostnader för etableringsinsatser, till exempel 

 Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

 Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och 

barnomsorg med mera 

 Utbildning i svenska för invandrare 

 Anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om 

etableringsinsatser 

 Samhällsorientering 

 Tolk 

 Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

 Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 

 

I den föreslagna budgeten för VIA-nämnden hanteras enbart bruttokostnaden för 

integrationsenheten. Statsbidrag för de nyanlända administreras och redovisas i 

respektive kommun eftersom andelstalen för mottagandet är beslutade för respektive 

kommun och inte gemensamt för VIA-nämnden. 

 
 

378



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 13 Dnr 2021/1344 

Granskning av bidrag och stöd till föreningar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  

• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  

Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 8. 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna 

Beslutet skickas till 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg  
Fritidschef  Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 8 Dnr 2021/1344 

Revisionsrapport Leksands kommun - Granskning av 
bidrag och stöd till föreningar 2021 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
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motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  
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• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter.  

Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 

Allmänna utskottets beslut 
     1.   Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i  
           yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg  
Fritidschef, Torkel Holst 
Kulturchef, Pär Ohlsson 
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Revisionsrapport Leksands kommun - Föreningsbidrag 
rapportutkast efter faktakontroll 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens rutiner avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är KPMG:s sammanfattande bedömning att 
kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern 
kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Bedömningen baserar KPMG bland annat på att det vid intervjuer 
framkommer att ingen systematisk uppföljning genomförs av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och inte 
heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är 
korrekta. 
KPMG noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och 
vi ser ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att 
tydliggöra att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I 
delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Kommunen måste även 
säkerställa att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag 
tydligt dokumenteras. 
Vidare anser KPMG att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör 
uppdateras med aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav 
samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansökningar, 
detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars 
ansökningar. 
Vidare noterade KPMG i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet 
avvikelser från det antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till 
föreningar och organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag 
för samtliga av fritidsavdelningens granskade bidrag och det saknas 
motiveringar i de fall där annan summa än den som föreningen ansökt om 
betalats ut. 
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Yttrande 
Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer under 2022 se över och 
revidera styrdokumentet - ” Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar 
och organisationer”. Ny policy kommer beslutas av förtroendevalda.  

Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 
föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen. 

• Revidera delegeringsordningen i enlighet med revisorernas förslag.  

• Rutin för att återrapportera fattade delegeringsbeslut finns, avdelning 
fritid kommer se över sin rutin för att säkerställa att delegeringsbeslut 
återrapporteras enligt rutin.  

• Avdelning kultur rapporterar redan i dagsläget delegeringsbeslut i 
enlighet med fastlagd rutin.  

Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras.  

• I dagsläget registrerar avdelningen fritid samtliga ansökningar och 
relaterade handlingar i systemet FRI. Under 2022 kommer 
avdelningen se över om nuvarande rutin behöver förbättras för att 
säkerställa att all relevant dokumentation registreras.  

• Kulturavdelningen använder sig redan idag av 
ärendehanteringssystemet Evolution för att registrera inkomna 
ansökningar samt beslut om beviljat stöd alternativt avslag. Dessa 
beslut rapporteras även till kommunstyrelsen på regelbunden basis 
genom att nämndsekreteraren skapar listor i 
ärendehanteringssystemet Evolution som delges kommunstyrelsen. 
Dessa listor visar vilka delegeringsbeslut som fattats och vem som 
fattat dem.    

Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt. 

• Avdelningarna kultur och fritid kommer tillskapa en styrgrupp för att 
tillsammans hantera inkommande ansökningar. Styrgruppen kommer 
bestå av avdelningscheferna från respektive avdelning, sektorns 
kvalitetsutvecklare samt två administratörer.  

• Kulturavdelningen genomför redan i dagsläget kontroller i samband 
med att ansökningarna inkommer. Detta görs genom att gå igenom 
efterfrågad dokumentation såsom revisionsrapport och 
årsredovisning. Enstaka stickprov genomförs i de fall frågetecken 
uppstår.  

• Baserat på nytt styrdokument kommer fritidsavdelningen arbeta fram 
nya rutiner för att säkerställa förbättrad kontroll av föreningarnas 
verksamheter. 
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Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs. 

• Avdelningarna kommer arbeta fram rutiner som säkerställer att 
samtliga handlingar som efterfrågas i ansökningsförfarandet 
inkommer och granskas. Detta arbete kommer vara en del av den ny 
styrgruppens arbetssätt.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna 

2. Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta de 
åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till allmänna 
utskottet den 19 april 2022.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-03 
Revisionsrapport; Granskning av bidrag och stöd till föreningar               
daterad 21-09-28 

Slutligt beslut skickas till 
Leksands kommuns revisorer 
Sektorchef samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Fritidschef Torkel Holst                                                                    
Kulturchef Pär Ohlsson 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunstyrelsen har ändamålsenliga 
rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av 
föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 
inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att det vid intervjuer framkommer att ingen 
systematiskt uppföljning genomförs av  föreningarnas verksamhet för att kontrollera om 
bidrag använts enligt ansökan och inte heller kontrolleras att uppgifter i inkomna 
handlingar vid ansökan är korrekta.  
Vi noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och vi ser ett 
behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att tydliggöra  att 
delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I delegationsordningen bör även 
beloppsnivåer anges. Kommunen måste även säkerställa att dessa delegationsbeslut 
rörande utbetalning av föreningsbidrag tydligt dokumenteras. 
Vidare anser vi att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör uppdateras med 
aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav samt stöd för tjänstemännen att 
prioritera mellan föreningars ansökningar, detta för att slippa att på egen hand 
prioritera mellan föreningars ansökningar.  
Vidare noterade vi i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet avvikelser från 
den antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till föreningar och 
organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag för samtliga av 
fritidsavdelningens granskade bidrag och vi saknar motiveringar i de fall där annan 
summa än den som föreningen ansökt om betalats ut.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

− Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar.  
− Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 

föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen.  

− Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut dokumenteras. 
− Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 

föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt sätt.  
− Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs.  
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2 Bakgrund 
Föreningslivet i Sverige har en lång tradition och skiljer sig delvis från andra länder 
genom bland annat en hög anslutningsgrad och en stark demokratisk organisering.  
Den svenska demokratin har rötter i föreningslivet och föreningslivet utgör fortfarande 
en bas för demokratins funktion. Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för 
den representativa demokratin genom att vänja och träna väljarna vid att gemensamt 
värdera, argumentera och fatta beslut. Det organiserar också en mångfald av politiska, 
ekonomiska och sociala intressen. 
Många föreningar och studieförbund är beroende av kommunala bidrag för att kunna 
bedriva verksamhet. Om kommunala bidrag betalas ut trots bristfälliga beslutsunderlag 
finns det en risk för förtroendeskada för kommunen.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende föreningsbidrag behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunstyrelsen har ändamålsenliga rutiner 
och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

− Är styrdokumenten för handläggningen av ärenden avseende föreningsbidrag 
ändamålsenliga? 

o Är styrdokumenten förenliga med kommunfullmäktiges övergripande 
mål? 

o Ställer styrdokumenten tillräckliga krav på underlaget till ansökan om 
bidrag? 

o Följs styrdokumentens anvisningar av de handläggande 
tjänstemännen? 

o Ställs det tydliga krav på återrapportering från föreningarna som erhållit 
bidrag? 

− Är tjänstemännen och de förtroendevaldas roller och ansvar tydligt i det här 
avseendet? 

− Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslutsunderlaget i ärenden avseende 
föreningsbidrag är av god kvalitet? 

− Har kommunen en systematisk uppföljning av föreningarnas verksamhet för att 
kontrollera om bidraget används för att uppfylla målet med bidraget? 

 
Granskningen omfattar ärenden avseende föreningsbidrag från fritids- och 
kulturavdelningen under 2019 och 2020.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

− Kommunallagen 6 kap § 6 
− Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

− Dokumentstudier av:  
o Kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän inom 

kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26 
o Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar och organisationer, 2012-11-12  

− Intervjuer har genomförts med kulturchef, fritidschef och administrativ assistent.  
− Stickprovsvisa kontroller har genomförts av totalt 26 beslut om föreningsbidrag 

givna från fritidsavdelningen och kulturavdelningen.  
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att 
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrdokument för föreningsstöd  

Utifrån kommunens övergripande vision har fullmäktige antagit tio mål varav ett av 
målen lyder ” Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga”. 

Som styrande dokument för handläggning av föreningsbidrag har vi tagit del av Policy 
och riktlinjer – Stöd till föreningar och organisationer. Dokumentet är antaget av 
kommunstyrelsen 2012-11-12. Policyn avser föreningskategorierna: barn- och 
ungdoms, personer med funktionsnedsättning-, kultur- pensionärs-, 
samlingslokalhållande och övriga föreningar samt studieförbund verksamma i 
Leksands kommun. Vidare anges att kommunalt stöd ges till föreningar och 
organisationer i syfte:  

− Att kommuninvånarna ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter 
som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. 

−  Att stödja en meningsfull fritid till i första hand barn och ungdomar i åldern 7 – 
20 år, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. 

− Att stimulera till allsidiga, sunda, drogfria och engagerande verksamheter  i 
samtliga kommundelar. 

− Att föreningsmedlemmar ges möjlighet att både delta och påverka 
föreningsarbetet för att därigenom få träning i demokratiska arbetsformer. 
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− Att förening respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verkar för lika 
rättigheter och skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, social ställning, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

− Att bidragen avser att utgöra ett visst ekonomiskt stöd och täcka del av 
kostnader uppkomna i samband med aktiviteterna/verksamheten. 

 
Vidare anges två krav som ska vara uppfyllda för att en förening ska motta bidrag:  

− Föreningen ska ha fastställda stadgar och vara uppbyggd enligt demokratiska 
principer.  

− Föreningen ska ha en inriktning som ligger i Leksands kommuns policy och 
aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet, integration, insatser 
mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.  

Förutom att dessa två krav ska vara uppfyllda ska minst ett av ytterligare åtta angivna 
krav vara uppfyllda.  
Policyn reglerar även de handlingar som ska bifogas ansökan för samtliga 
bidragsformer och vidare anges att för sent inkommen eller ofullständig ifylld 
ansökningshandling inte behandlas.  
 
I policyn finns även särskilda avsnitt för respektive avdelning som delar ut bidrag.  
 
Fritidsavdelningen 
Avdelningen hanterarar ansökan om stöd till föreningsverksamhet för ungdoms-, 
personer med funktionsnedsättning- och pensionärsorganisationer.  
 

− Fritidsavdelningen handlägger stöd om följande bidrag:  
− Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 
− Ansökan om ledarutbildningsbidrag och bidrag till lokalt anordnad kurs 
− Ansökan om lokalt aktivitetsstöd  
− Ansökan om bidrag till drift av föreningsägd anläggning/bidrag ur anslag till 

kommunstyrelsens förfogande 
 
Till respektive bidrag beskrivs ytterligare allmänna bestämmelser som gäller för 
ovanstående bidrag samt särskilda bestämmelser för respektive bidrag.  
 
Kulturavdelningen  
Avdelningen handlägger ansökan om följande bidrag:  

− Ansökan om garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang  
− Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
−  Ansökan om bidrag för nyskapande kulturprojekt 

 
I avsnittet anges ytterligare villkor för beviljande av stöd och bidrag.  
 
Vid intervjuer framkommer att man inom fritidsavdelningen upplever att policyn 
samspelar med fullmäktiges övergripande mål. Däremot upplevs det inte på samma 
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sätt inom kulturavdelningen. I avsnittet för kulturavdelningens bidrag anges fyra 
kulturpolitiska mål.  
 
I genomgången av policydokumentet noterar vi att organisatoriska- och 
kontaktuppgifter till kommunen inte är korrekta. Vi noterar även att bland annat 
uppgifter som hantering av sen anmälan skiljer sig åt mellan de allmänna kraven för 
bidragsgivning och i specifika riktlinjer för särskilda bidrag i policyn.  
 
I policyn finns skrivelser som kan upplevas som otydliga/tolkningsbara, bland annat i 
villkor för beviljande av stöd och bidrag för garantibelopp samt punktbidrag för 
kulturella evenemang:  
 

”Att arrangerande organisation/förening själv svarar för en rimlig del av 
kostnaderna”  

 
”Hänsyn kan tas till organisationens/föreningens totala ekonomiska och 
administrativa resurser”  

 
De allmänna bestämmelserna för fritidsavdelning anges gälla i:  
 

”Tillämpliga delar för samtliga bidrag”.  
 
För vissa bidrag anges en prioriteringsordning bland ansökningarna och även hur 
mycket bidrag som föreningarna kan ansöka, detta redogörs dock inte för samtliga 
bidrag. Av intervjuer framkommer att det inkommer ansökningar om mer medel än vad 
avdelningarna tilldelats. Då det inte finns angivna riktlinjer för samtliga bidrag hur 
prioritering mellan olika föreningar ska göras får tjänstemannen själv göra en subjektiv 
bedömning mellan ansökningarna.   
 
Endast inom fritidsavdelningens allmänna bestämmelser framgår att bidrag som sökts 
och erhållits under felaktiga förutsättningar kan påverka kommande års bidrag och 
även medföra återbetalningsskyldighet. Vid intervjuer framkommer att det inom 
kulturavdelningens riktlinjer inte ställs krav på återbetalning och återbetalning har heller 
aldrig skett.  
 
Vid intervjuer framkommer det att det inte finns några ytterligare riktlinjer eller skriftliga  
rutinbeskrivningar för själva handläggningen av föreningsbidrag. Då det endast är 
kulturchefen på kulturavdelningen och fritidschefen med stöd av en administratör på 
fritidsavdelningen som handlägger bidragen noteras en sårbarhet i avsaknaden av 
rutiner.  

3.1.1 Bedömning  
Utifrån granskningen gör vi bedömningen att styrdokumenten för handläggning av 
ärenden avseende föreningsbidrag inte fullt ut är ändamålsenliga. Bedömningen 
baserar vi bland annat på att det saknas rörande kulturavdelningens bidrag riktlinjer för 
återbetalningskrav, vilket kan skapa svårigheter för kommunen om en situation uppstår 
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där medel använts på ett felaktigt sätt. Vidare anser vi att det i policyn anges vilket 
underlag som ska finnas med vid en ansökan av föreningsbidrag men policyn 
innehåller ett antal otydligheter som kan leda till att tjänstemännen gör subjektiva 
bedömningar i handläggningen. Dokumentet är relativt föråldrat och innehåller ett antal 
felaktiga uppgifter och därför ser vi ett behov av att policyn revideras. I en revidering av 
styrdokument bör det även framgå hur prioritering ska ske mellan föreningars 
ansökningar, i de fall medel inte kan ges till samtliga föreningar.  
Vi ser det även som en brist att det inte finns skriftliga rutinbeskrivningar för 
handläggningen av föreningsbidrag, vilket skapar en sårbarhet inom organisationen.  

3.2 Roller och ansvar  
I kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän inom kommunstyrelsens 
förvaltning, senast reviderad 2019-08-26 anges att ”Beslut i samtliga ekonomifrågor 
inom eget verksamhetsområde som inte ska beslutas av fullmäktige, 
kommunstyrelsen, utskott eller kommunstyrelsens ordförande” delegeras till 
kommundirektör, sektorchef, avdelningschef och enhetschef. Vid intervjuer 
framkommer att fritidschefen och kulturchefen som handlägger bidragen anser att de 
utifrån delegationsskrivelsen ovan har delegation att ta beslut avseende utdelning av 
föreningsbidrag.  
Vid stickprovsgranskningen har vi endast tagit del av ett delegeringsbeslut som berör 
beslut att bevilja bidrag. Idag fattas beslut om föreningsbidrag av kulturchefen och 
fritidschefen men då beslut om föreningsbidrag inte ingår i delegationsordningen 
kommer ingen rapportering kring delegationsbeslut till kommunstyrelsen. 
Tjänstemännen gör inte heller någon annan återrapportering kring beslutade 
föreningsbidrag till kommunstyrelsen. 

3.2.1 Bedömning  
Vår bedömning är att roller och ansvar mellan tjänstemän och förtroendevalda inte är 
tydligt. Vi anser att det i kommunstyrelsens delegationsordning bör förtydligas att 
delegation avser beslut om bidrag till föreningar och även beloppsnivåer bör anges. 
Beslut som tas på delegation ska även rapporteras till kommunstyrelsen. 

3.3 Beslutsunderlag  
Enligt policyns allmänna information om ansökan ska följande handlingar bifogas 
ansökan:  

− Aktuella stadgar 

− Senaste årsmötesprotokoll 

− Verksamhetsberättelse  

− Redogörelse för hur eventuellt tidigare erhållet bidrag från Leksands kommun 
har använts  

− Balans- och resultaträkning 
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− Revisionsberättelse 

− Sammanställning av föreningens planerade verksamhet  

− Registerblankett med de senaste föreningsuppgifterna, medlemsantal m.m.  

− Kopia på eventuellt hyreskontrakt och styrkta verifikationer  

− Information om övriga bidragsgivare 
Ytterligare information om specifika handlingar som ska biläggas för olika typer av 
bidrag finns att hitta under respektive ansökningsavsnitt. Har ansökan kommit in i tid 
men underlag saknas så får föreningarna möjlighet att komplettera ansökan. Ingen 
systematisk kontroll genomförs för att säkerställa att uppgifterna i underlagen är 
korrekta. Sticker uppgifter i ansökan ut mot tidigare års inlämnade uppgifter så kan 
dessa granskas särskilt.  
Vid stickprovsgranskningen framkommer att samtliga ovanstående handlingar inte 
krävs in vid ansökan om föreningsbidrag. Endast de handlingar som beskrivs för 
respektive bidragstyp begärs in för handläggning.   

3.3.1 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte i tillräcklig grad säkerställer att beslutsunderlaget 
i ärenden avseende föreningsbidrag är av god kvalitet. Riktlinjer för vilket underlag som 
ska bifogas ansökningarna regleras i policyn. Ingen information om vilken kontroll som 
ska genomföras av inlämnade uppgifter anges i policyn, vilket vi anser bör ingå.  

3.4 Uppföljning av föreningarnas verksamhet   
Inom fritidsavdelningens allmänna bestämmelser anges att en organisation som söker 
bidrag är skyldig att vid anfordran låta Allmänna utskottet samt kommunrevisionen ta 
del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. I riktlinjer för ansökan om 
garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang samt för nyskapande 
kulturprojekt anges att kommunen vill motta en redovisning av evenemanget. Utöver 
dessa skrivelser har vi inte noterat att det ställs krav på återrapportering från 
föreningarna som erhållit bidrag.  
Vid intervjuer framkommer att det inte genomförs några kontroller i syfte att följa upp 
hur tilldelat medel använts förutom för de ovan beskrivna kulturevenemangen som ska 
leverera en redovisning efter genomfört evenemang. Inte heller genomför 
fritidsavdelningen någon systematisk uppföljning av föreningarnas verksamhet för att 
kontrollera hur givna bidrag används. Intervjuade anger att de verksamhets- och 
ekonomiska rapporter och andra beslutsunderlag vid efterföljande års ansökan även 
fungerar en återrapportering om vad föreningarna genomfört under året.  

3.4.1 Bedömning  
Vi bedömer  att kommunen brister i sin systematiska uppföljning av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidraget används för att uppfylla målet. Vi ser 
däremot positivt på att kulturavdelningen kräver in rapporter om genomförda 
kulturevenemang. 
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3.5 Stickprovsgranskning  
I granskningen har vi genomfört en stickprovsundersökning av dokumentation som 
legat till grund för ansökningar för föreningsbidrag. Vi har begärt att ta del av dokument 
som avser år 2020 och 2019. Vi har begärt följande dokument: 

− Fyra beslut för respektive bidragstyp, med samtlig tillhörande dokumentation 
såsom ansökan med tillhörande bilagor.  

Inom ramen för granskningen har 26 stycken stickprov granskats.  
För samtliga stickprov inom fritidsavdelningen saknas skriftliga beslut om tilldelat 
bidrag. Enligt intervjuer skapas endast en sammanställning av vilka bidrag som betalas 
ut fördelat per bidragstyp. 
 
I tre av stickproven har ansökan inkommit efter sista ansökningsdag och i två fall 
saknas ansökningshandlingar men medel har tilldelats ändå, trots att det i policyn 
anges att  sent inkommen eller ofullständig ifylld ansökningshandling inte behandlas.  
 
Ingen motivering till tilldelade medel anges i beslut om bidrag och i många fall beslutas 
om en annan summa än den som föreningen ansökt om. Exempelvis ansökte en 
förening om driftbidrag för föreningsägd anläggning för år 2020 om 100 392 kr men 
tilldelades 344 112 kr.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen inte 
har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att det inte sker någon systematisk uppföljning 
av föreningarnas verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och 
inte heller kontrolleras att inkomna handlingar vid ansökan är korrekta.  
Vi ser också ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning och 
tydliggöra  att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar och även 
beloppsnivåer bör anges. Vidare bör säkerställas att beslut tagna på delegation 
rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunen måste även säkerställa att dessa 
delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag tydligt dokumenteras. 
Vidare anser vi att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör uppdateras med 
aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav samt stöd för tjänstemännen att 
prioritera mellan föreningars ansökningar, detta för att slippa att på egen hand 
prioritera mellan föreningars ansökningar.  
Vidare noterade vi i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet avvikelser från 
den antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till föreningar och 
organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag för samtliga av 
fritidsavdelningens granskade bidrag och vi saknar motiveringar i de fall där annan 
summa än den som föreningen ansökt om betalats ut.  
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

− Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar.  
− Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning och förtydliga avsnittet 

avseende bidragsgivning till föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut 
presenteras för kommunstyrelsen.  

− Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras. 

− Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt.  

− Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Nils Nordqvist    Linnéa Grönvold 
Certifierad kommunal revisor   Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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Leksands kommun   
Revisorerna     2021-10-06 

 
Till:  
Kommunfullmäktige 

För kännedom:  
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
Granskning av bidrag och stöd till föreningar   
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en granskning 
avseende bidrag och stöd till föreningar.  Syftet med granskningen var att konstatera om kommunstyrelsen 
har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av föreningsbi-
drag. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte har ändamåls-
enliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag.  

Bedömningen baserar vi bland annat på att det vid intervjuer framkommer att ingen systematiskt uppfölj-
ning genomförs av  föreningarnas verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och 
inte heller kontrolleras att uppgifter i inkomna handlingar vid ansökan är korrekta.  

Vi noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och vi ser ett behov att uppdatera kom-
munstyrelsens delegationsordning för att tydliggöra  att delegationen avser beslut om bidrag till före-
ningar. I delegationsordningen bör även beloppsnivåer anges. Vidare måste kommunen även säkerställa 
att dessa delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag tydligt dokumenteras. 

Vidare anser vi att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör uppdateras med aktuella uppgifter, 
samt riktlinjer för återbetalningskrav samt stöd för tjänstemännen att prioritera mellan föreningars ansök-
ningar, detta för att slippa att på egen hand prioritera mellan föreningars ansökningar.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

− Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar.  
− Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till föreningar samt sä-

kerställ att delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen.  
− Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbidrag dokumenteras. 
− Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av föreningarnas verksamhet för 

att säkerställa att bidraget använts på korrekt sätt.  
− Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs.  
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Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avseende de för-
bättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges samman-
träde i februari år 2022.  

 

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 
 
De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 14 Dnr 2021/1343 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 
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Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottet beslutade 2022-01-10, § 9, att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till 
allmänna utskottet den 19 april 2022. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2022-01-
10, § 9 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna. 

Beslutet skickas till 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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§ 9 Dnr 2021/1343 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning Leksand 
2021 - Uppföljning av tidigare genomförda   
revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

404



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 
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Allmänna utskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna. 

Allmänna utskottets beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som redovisats i 

yttrandet och återrapportera till allmänna utskottet den 19 april 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tf. sektorchef verksamhetsstöd, Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef, Ulrika Gärdsback 
 
 

406



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-12-17 

Referens 
Dnr 2021/1343    

Kommunstyrelsen 
Jenny Sarén, 0247-80221 
jenny.saren@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning Leksand 
2021 - Uppföljning av tidigare genomförda 
revisionsrapporter 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda åren 
2016 till 2018. De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut, år 2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är Leksands kommuns revisorers 
sammanfattande bedömning att kommunen övergripande har arbetat aktivt 
med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits utifrån varje rekommendation. 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i februari år 
2022. 
De identifierat förbättringsområdena och rekommendationerna är följande:  
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Granskning av hemtjänst 

• Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-12-17 
 

Referens 
Dnr 2021/1343 

Sida 
2(3) 

 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Granskning avseende lönehantering  

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank. 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med 
reglementet. 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista. 

Svar/åtgärd:  
Arbetet med att se och dokumentera roller i Heroma pågår och förväntas 
vara klart i vår. Vakans på avdelningen har försenat arbetet, och rollerna 
finns i Heroma men ska dokumenteras i systemdokumentationen.  
 
Arbetet med interkontroll kommer återupptas efter årsskiftet när 
personalstyrkan är fulltalig. Vissa kontroller och åtgärder har redan vidtagits 
så som ex mer detaljerad kontroll inför utanordning.  
 
Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut 

• Ytterligare förtydliga ärendena Farmorsprincipen samt 
Förhandlingsrätt i delegeringsordningen. 

Svar/åtgärd:  
Förvaltningen kommer i början av 2022 uppdatera delegeringsordningen där 
de två områdena kommer förtydligas.  
 
Granskning av hemtjänst 
Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt. 
Svar/åtgärd:  
Sociala sektorn kommer arbeta in rekommendationen under 2022. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 
revisorerna. 

2. Allmänna utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att vidta de 
åtgärder som redovisats i yttrandet och återrapportera till allmänna 
utskottet den 19 april 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-17 
Revisionsrapport, daterad 2021-09-02 

Slutligt beslut skickas till 
Leksands kommuns revisorer 

408



Leksands kommun 

Datum 
2021-12-17 
 

Referens 
Dnr 2021/1343 

Sida 
3(3) 

 

 

Sektorchef verksamhetsstöd Ann-Charlotte Zakrisson 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda åren 2016 till 2018. De granskningar som ingått i 
uppföljningen är: 

- Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 
- Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut, år 

2017 
- Granskning av hemtjänst, år 2018 

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen 
övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband 
med tidigare granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits 
utifrån varje rekommendation.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Leksands kommun fått i uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av tre tidigare genomförda granskningar. Detta med anledning av att de 
granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas och 
därmed följer revisorerna årligen upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare 
genomförda granskningar och i dessa lämnade rekommendationer. 
År 2016 gav revisorerna i Leksand PWC uppdrag att genomföra en granskning med 
syftet att utreda om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande 
styrning och intern kontroll av processer och rutiner inom lönehantering. I samband 
med granskningen rekommenderades kommunstyrelsen bland annat att: 

— Upprätta en beskrivning över personalsystemets roller och vilka kontroller som 
olika roller ska utföra 

— Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga anställda 
— Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank 
— Säkerställa rutiner för att behörig chef kontroller att registrerade utlägg via 

självservice är korrekta 
— Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

 
År 2017 valde revisorerna att ge PWC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
hantering av delegation och delegationsbeslut. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig delegationsordning 
som följs. Kommunstyrelsen rekommenderades med bakgrund av granskningen att: 

— Se över och ta ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan betraktas som 
verkställighet. 

— Tydliggöra vem som har mandat att fatta beslut för de beslutstyper där fler 
funktioner anges 

— Se över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut 
— Tydliggöra lägsta beslutsnivå i delegationsordningen 

 
År 2018 gav revisorerna i Leksand KPMG i uppdrag att granska hemtjänsten i 
Leksands kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har 
en ändamålsenlig och effektiv ledning och styrning av verksamheten avseende 
resursfördelning, planering och uppföljning. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderades kommunstyrelsen att: 

— Se över arbetet med resursplanering inom den kommunala hemtjänsten 
— Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, effektiv 

vikariehantering och ökad flexibilitet mellan hemtjänstgrupper 
— Säkerställa att första hembesök genomförs enligt rutin 
— Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade 
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2.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppföljningen är att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med 
anledning av revisions bedömningar och rekommendationer.  
Uppföljningen avser följande revisionsrapporter:  

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut, år 
2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om förbättringsåtgärder verkställts utifrån de beslut som fattats i enlighet 
med de ursprungliga granskningarnas rekommendationer.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och kontakt med ansvariga 
tjänstepersoner inom berörda nämnder och förvaltningar samt dokumentation kring 
eventuella åtgärder, rutiner och kontrollmoment etc.  
Rapporten är faktakontrollerad av de respondenter som har intervjuats inför 
granskningen. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Granskning avseende lönehantering  

Granskningen som genomfördes 2016 syftade till att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande styrning och intern kontroll av processer 
och rutiner inom lönehantering. Utifrån granskningen konstaterade revisionen att det 
fanns brister inom området och följande rekommendationer lämnades: 

— Upprätta en beskrivning över personalsystemets roller och vilka kontroller som 
olika roller ska utföra 

— Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga anställda 
— Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank 
— Säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att registrerade utlägg via 

självservice är korrekta 
— Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

3.1.1 Iakttagelser 
Arbetet med att dokumentera rutiner för löneenhetens olika roller och processen är i 
nuläget ett pågående arbete. Av intervju framgår att lönerevisionen är färdigbearbetad 
och dokumenterad. Den följs genom ett årshjul och i det fall det sker förändring i 
årshjulet finns det rutiner för hur det ska hanteras. Kartläggning av processen 
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lönebearbetning är ett pågående arbete och i intervju uppges processen snart vara 
färdigdokumenterad. I intervju framgår även att man i arbetet har hittat ytterligare 
processer som ansetts vara av vikt att dokumentera, som exempelvis hantering av 
löneskulder och fakturor.  
Avseende personalsystemets roller och vilka mandat dessa har finns det inlagt i 
Heroma1, men de är inte formellt sammanställda i systemdokumentationen.  
Det framgår i intervju att det pågår ett arbete att se över processerna vid anställning 
och avslut av personal. Arbetet innebär att automatisera processerna för att förenkla 
för cheferna och även för att säkerställa att förfaranden sker i rätt ordning. Samtidigt 
planeras anställningsavtalen framöver bli elektroniska. Systemet Heroma innehar en 
spärr som innebär att om inget anställningsavtal finns kan ingen lön utbetalas. 
I samband med den tidigare granskningen gjordes bedömningen att kommunen hade 
behov av att säkerställa att samtliga medarbetare får kännedom om möjlighet till 
utbildning i självservice. Självservice är en modul där inrapportering samt rapportering 
av lön för medarbetare ska göras. Det framgår i intervju att samtliga nyanställda får en 
introduktion i självservicesystemet samt att det på intranätet finns utbildningsfilmer 
samt en supportsida som beskriver hur de anställda ska använda systemet.  
I syfte att säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att registrerade utlägg via 
självservice är korrekta framgår av kommunstyrelsens svar till granskningen som 
genomfördes 2016 att löneenheten då höll på att utarbeta och dokumentera skriftliga 
rutiner för chefer att följa. I intervju framgår att man i dagsläget använder sig av 
blanketter som fylls i av den anställde och som chefen sedan signerar efter att ha 
kontrollerat blankett och kvitto och att dessa rutiner finns nedskrivna. Utlägget läggs in 
av personal på löneenheten och finns sedan även med på den utanordningslista som 
chefen attesterar.  
Av intervju framgår att löneenheten anser att inte finns behov av skriftliga rutiner för 
signering vid utbetalning av bank. Ansvarig chef kontrollerar utanordningslistan inom 
sitt ansvarsområde och signerar den digitalt. Vid utbetalning av bank är det 
löneadministratören och HR-chef som sedan gör en rimlighetsbedömning utefter 
tidigare utbetalningar. Det är även HR-chef som attesterar utanordningen. I 
kommunstyrelsens svar till revisorerna avseende granskningen 2016 framgår att 
avdelningarna ekonomi och HR ska införa en ny upphandling av nytt HR-system samt 
uppdatering/uppgradering av ekonomisystem för att få sådana system att än mer 
integrera med varandra. Det framgår i intervju att ett nytt HR-system inte skulle 
påverka utanordning hos banken utan det är den mänskliga faktorn som är den viktiga 
faktorn i processen.  
I intervju uppges även att redovisningsprincipen önskas ses över. Förvaltningen uppger 
att det är svårt att följa upp exempelvis sjuklön med anledning av hur det redovisas i 
dagsläget, då både sjukavdrag och sjuklön läggs in i systemet samtidigt visas ingen 
kostnad för verksamheten.  
 

 
1 Personal- och löneadministrativt system 
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Löneenheten har tidigare hanterat sjukavdrag gentemot sjuklönekostnader och 
karenskostnader. De system som används i kommunen ger inte information på 
detaljnivå mellan systemen. Det framgår i intervju att det finns önskemål att ta in 
externt stöd i syfte att utveckla arbetet med att redovisa lönekostnader mellan olika 
verksamhetssystem. Ambitionen är att arbetet ska vara klart vid årsskiftet.  
Av intervju framgår att löneenheten sedan tidigare granskning har arbetat fram och 
dokumenterat rutiner som fungerat som stöd för cheferna vid godkännande av 
utanordningslista, men det framgår att rutinerna nu ska ses över igen. Löneenheten 
uppger att det har förts diskussioner angående att tidigarelägga utanordningslistan för 
att undvika extra utbetalningar, men menar samtidigt att det då finns en risk att 
cheferna inte hinner med att gå igenom listan för att godkänna densamma. Risken för 
felaktiga utbetalningar skulle enligt löneenheten då öka vilket påverkar tredje person 
som kan komma att bli återbetalningsskyldig, vilket kommunen vill undvika i så stor 
grad som möjligt. 
Riskanalysarbetet för den interna kontrollen genomförs separat per avdelning vilket 
upplevs till viss del ha fungerat bra, men i intervju framgår att löneenhetens arbete med 
att dokumentera risker varit något eftersatt även efter den tidigare granskningens 
genomförande. Det framgår även att kommunen ser över hur arbetet med 
riskanalysarbetet och intern kontroll ska se ut, om det ska ske övergripande för 
samtliga avdelningar.  

3.1.2 Bedömning  
Utefter vad som framkommit i intervjuer gör vi bedömningen att kommunstyrelsen till 
viss del har vidtagit åtgärder i förhållande till de rekommendationer som lämnades vid 
granskningen.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att upprättande av beskrivning över 
personalsystemets roller och vilka kontroller som de olika rollerna ska utföra finns 
dokumenterade i Heroma, men inte i systemdokumentationen, vilket innebär att 
rekommendationen inte till fullo har åtgärdats.  
Angående anställningsavtal hindrar personal- och löneadministrativa systemet att 
anställda får lön utan avtal och vikten av ett anställningsavtal för de anställda har 
därmed lyfts. Rekommendationen anses därmed har åtgärdats.  
Arbetet med intern kontrollplan ses nu över, men i tidpunkt för den uppföljande 
granskningen har inte kommunstyrelsen vidtagit åtgärder avseende att säkerställa att 
intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet.  
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista 
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3.2 Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut 
Granskningen som genomfördes 2017 syftade till att bedöma om kommunstyrelsen 
hade säkerställt en ändamålsenlig delegeringsordning och en kontroll av fattade 
delegationsbeslut. Utifrån granskningen konstaterade revisionen att det fanns brister i 
den dåvarande delegeringsordningen samt att det saknades fastställda rutiner för 
anmälan av delegationsbeslut.  
I rapporten lämnades följande rekommendationer: 

— Se över och ta ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan betraktas som 
verkställighet. 

— Tydliggöra vem som har mandat att fatta beslut för de beslutstyper där fler 
funktioner anges 

— Se över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut 
— Tydliggöra lägsta beslutsnivå i delegationsordningen 

3.2.1 Iakttagelser 
Vid samtal med kommunen framkommer att den tidigare delegeringsordningen har 
reviderats och kommunstyrelsen har antagit en ny delegeringsordning (2021-01-25). 
Det är den tidigare kommunsekreteraren som från förvaltningens sida har bedrivit 
arbetet med revideringen.  
Den nya delegeringsordningen är uppbyggd kring en grunddel som rör delegering till 
utskotten, till ordföranden i kommunstyrelsen och utskotten, till kommundirektören samt 
i ärenden som är gemensamma för kommunstyrelsens förvaltning. Uppbyggnaden 
bidrar till att förtydliga vem som har mandat att fatta vilket beslut. En genomgång av 
den reviderade delegeringsordningen visar att verksamhet som kan ses som 
verkställighet inte längre tas upp i detta dokument.  
Avsnittet som hanterar ärenden som är gemensamma för kommunstyrelsens 
förvaltning är uppbyggd i en tabell som visar ärendetyp, vem/vilka som har mandat att 
fatta beslut samt utrymme för anmärkning. Uppbyggnaden ger på det hela taget en 
tydlig bild av ärendetyp och delegater, även vilken som är den lägsta beslutsnivån i 
delegationsordningen. Dock finns det två ärenden som vi anser kan förtydligas 
ytterligare. I avsnittet presenteras delegering angående Farmorsprincipen. Av 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-02 framgår att Farmorsprincipen är 
lönepolicyn för Leksands kommun, vilket inte framgår av delegeringsordningen. Även 
ärende förhandlingsrätt skulle med fördel kunna förtydligas. I delegeringsordning 
saknas information angående vilket område som förhandlingsrätten avser och i 
kommunikation med kommunen framgår att man ser behovet av att förtydliga ärendet 
förhandlingsrätt och uppger att det är förhandlingsrätt enligt 11 och 19 §§ Lag om 
medbestämmande i arbetslivet. 
Det framgår även i information från kommunen att rutiner för att revidera 
delegeringsordningen finns på intranätet. Av tjänsteskrivelsen för den nya 
delegeringsordningen framgår att respektive verksamhet ansvarar för att bevaka den 
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lagstiftning som gäller och initiera ärenden politiskt för att vid behov revidera 
delegeringsordningen.  
I den tidigare granskningens bedömning lyfts vikten av att revidering av 
delegeringsordning sker i nära dialog med de förtroendevalda. I kommunikation med 
kommunen framgår att arbetet har skett på så sätt att kommunsekreteraren har arbetat 
fram material till ny delegeringsordning och som denne sedan har presenterat 
allteftersom för kommunstyrelsens presidium vid ett flertal möten.  
Anmälan av beslut 
I samtal med kommunen framgår att rutiner för återrapportering har skapats och de 
finns att ta del av på kommunens intranät. Det finns fyra olika sätt att 
registrera/förteckna ett delegeringsbeslut på för att få det rapporterat till 
styrelsen/nämnden: 

- I Evolution2 av delegaten 
- I Evolution av registrator/nämndsekreterare/administrativ assistent 
- I något verksamhetssystem/annat system av delegaten eller annan utsedd 

person i exempelvis Procapita, Ecos, Heroma etc.  
- På särskild mall avsedd för att manuellt förteckna delegeringsbeslut 

Varje alternativ har separata beskrivna rutiner där det framgår hur besluten ska 
dokumenteras, på vilket sätt de ska registreras/förtecknas, hur rapporter tas ut över de 
fattade besluten och hur rapportering görs till nämnd. Respektive nämnsekreterare 
ansvarar för att rapporterna över de fattade delegeringsbesluten delges berörd nämnd.  
Kommunicering till samtliga ledningsgrupper av de nya rutinerna gällande anmälan och 
återrapportering av delegeringsbeslut genomfördes av kommunsekreteraren 
tillsammans med den koordinator som ansvarat för revidering av 
återrapporteringsrutinerna.  

3.2.2 Bedömning  
Av det som framkommer av dokumentstudier och intervju görs bedömningen att de 
rekommendationer som lämnades vid förra granskningen har åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Vi ser en fördel i att ytterligare förtydliga ärendena 
Farmorsprincipen samt Förhandlingsrätt i delegeringsordningen i syfte att reducera 
risker för misstolkning.  
 

3.3 Granskning av hemtjänst 
Av rapporten framgår att osedvanligt mycket tid har gått till att resursplanera i 
verksamheten, vilket har resulterat i att vissa områden har blivit eftersatta, exempelvis 
första kundbesök och IGP (individuell genomförandeplan). Det framgår att 

 
2 Ärende- och dokumenthanteringssystem  
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grundbemanningen har legat på en för låg nivå och det har funnits ett stort behov av 
vikarier samt övertid.  
I rapporten lämnas följande rekommendationer: 

— Se över arbetet med resursplanering inom den kommunala hemtjänsten 
— Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, effektiv 

vikariehantering och ökad flexibilitet mellan hemtjänstgrupper 
— Säkerställa att första hembesök genomförs enligt rutin 
— Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade 

3.3.1 Iakttagelser 
I intervjuer framgår att kommunen sedan granskningen 2018 har arbetat med att 
förbättra verksamheten utifrån de rekommendationer som lämnades.  
Det framgår i intervjuer att det i nuläget finns två enhetschefer inom hemtjänsten. Efter 
en genomförd risk- och konsekvensanalys framkom att arbetsbelastningen för de två 
cheferna var hög och det upplevs finnas ett behov av att anställa två enhetschefer till, 
vilket man även planerar för att göra. 
Då Leksands kommun arbetar utefter heltid som norm finns det i stort sett alltid 
personal i ”standby-läge” med möjlighet att täcka upp vid tillfällig frånvaro. Man har 
även vidtagit åtgärden att två dagar i veckan ha schemalagd personal som har som 
syfte att täcka upp vid frånvaro. I de fall det inte finns något behov att täcka upp arbetar 
den personalen med administrativa uppgifter som genomförandeplaner, dock framgår 
det i intervjuer att det i stort sett alltid finns ett behov av att täcka upp tillfällig frånvaro. 
Det framgår i intervjuer att det här arbetssättet har genererat en högre flexibilitet hos 
personalen mellan de olika hemtjänstgrupperna och det finns en upplevelse att det har 
bidragit till ett minskat vikariebehov. Det framgår även att det har lett till en ökad positiv 
inställning till flexibilitet hos personalen. I dagsläget arbetar 4 gruppledare 3,75 % av 
sin arbetstid med resursplanering.  
Under 2020 när Corona-pandemin utbröt har behovet av vikarier varit fortsatt högt, 
vilket genererade ett behov av administrativt stöd till gruppledarna i syfte att bistå dem 
med exempelvis rekryteringsprocesser och anställningsavtal. Bemanningsenheten 
alternativt assistenten är de som vid behov ringer in vikarier och hanteringen angående 
vikarier upplevs fungera på ett bra och smidigt sätt.  
Under 2020 upprättades även rutiner för rollen som näransvarig. Av intervju framgår att 
den näransvariga är en undersköterska som är en del av omsorgsarbetet. Syftet med 
rollen är att skapa trygghet och kontinuitet samt bygga upp ett förtroende och skapa 
goda relationer med kunden. Rollen innebär även att vara den sammanhållande länken 
i omvårdnad och social omsorg. Av rutindokumentet som beskriver roll och rutiner för 
näransvarig framgår att denne ska ha ett planerings- och samordningsansvar, men i 
kontakt med kommunen framgår det att den näransvarige inte ska ha det ansvaret.  
Gällande första kundbesök har en ny rutin för detta upprättats av ledningsgruppen 
inom Vård och omsorg. Av dokumentet samt intervjuer framgår att det är gruppledaren 
som bokar in enhetschef och näransvarig för besöket och detta ska ske inom den 
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första veckan från att kunden fått sitt beslut. Av dokumentet framgår även vad som 
förväntas av enhetschefen vid första besöket.  
Rutindokumentet tar även upp vad som förväntas av gruppledaren vid andra 
kundbesöket. Det framgår att det är gruppledaren som ska göra den individuella 
genomförandeplanen och att den ska godkännas av kund alternativt närstående. Det är 
näransvarig som sedan gör uppföljning av den individuella genomförandeplanen vid 
behov men minst var sjätte månad. I intervjuer framgår att gruppledare bokar in 
enhetschef och en näransvarig på ett första kund besök när de har fått en ny kund, 
vilket sker enligt intervju var och varannan vecka. Det framgår även att det fungerar på 
ett bra sätt.  
Det framgår i kontakt med kommunen att individuella genomförandeplaner genomförs 
för samtliga kunder men att rutinerna för detta håller på att revideras under tiden för 
granskningen. I intervju framgår att den nya genomförandeplanen kommer att finnas i 
telefonen istället för i pappersform vilket innebär att planen kommer att finnas tillgänglig 
på ett annat sätt i det dagliga arbetet. Planen kommer att innehålla vilka insatser som 
behövs och när de behövs.  

3.3.2 Bedömning 
Med anledning av det som har framkommit i intervjuer gör vi bedömningen att 
rekommendationerna har åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Vi ser positivt på att 
rutinerna för individuella genomförandeplaner revideras samt att nya rutiner tillkommit 
angående rollen som näransvarig och kommunstyrelsen kan med fördel följa upp 
funktionen och följsamheten av de nya rutinerna. Med anledning av att den 
näransvarige inte ska ha planerings- och samordningsansvar rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt 
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Leksands kommun   
Revisorerna     2021-10-06 

 
Till:  
Kommunfullmäktige 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen 
 
Uppföljande granskning   
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en upp-
följning av ett antal granskningar genomförda åren 2016 till 2018. De granskningar som ingått i 
uppföljningen är: 

- Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

- Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut, år 2017 

- Granskning av hemtjänst, år 2018 
Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen övergripande 
har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare granskningar. 
Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande granskningen mer att göra för att säkerställa att 
ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.  

Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avse-
ende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till full-
mäktiges sammanträde i februari år 2022.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 
 
De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam  
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§ 12 Dnr 2021/1572 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2022 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021, § 12, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2021. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   

• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-10 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Beslutet skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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Tjänsteutlåtande utbetalning av kommunalt partistöd 
2022 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021, § 12, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2021. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
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års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   

• Grundstödet ska därmed vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 ska vara 12 075 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x ska vara 8 050 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2022 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 169 050 
Socialdemokraterna  10 128 800 
Moderaterna 8 108 675 
Kristdemokraterna 4 60 375 
Vänsterpartiet 4 60 375 
Sverigedemokraterna 4 60 375 
Bygdepartiet 3 48 300 
Liberalerna 1 24 150 
  Totalt (SEK): 660 100     

Förslag till beslut  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2022 om totalt 660 100 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2023 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Slutligt beslut skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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§ 6 Dnr 2020/796 

Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden – 
arvodesreglemente 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

I den slutliga rapporteringen skulle ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Uppdraget är utfört och har rapporterats till kommunfullmäktige 2021-11-29, § 
74. På detta sammanträde uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 
bereda förslaget om arvodesreglemente. Kommunfullmäktige entledigade 
samtidigt den tillfälliga arvodesberedningen. 
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Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-29, § 74. 
Förslag till arvodesreglemente, daterat 2021-12-08 
Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden, inkl. redovisning 
av avvikande meningar, daterad 2021-12-08 

Yrkanden 
Inga Vestlund (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om att ersättning 
för kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd samt utskottsordföranden 
ska ligga på samma nivå som förra mandatperioden. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställde Inga Vestlunds förslag mot arvodesberedningens förslag 
och fann att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arvodesberedningens 
förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget. 
2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 

reglemente upphör att gälla 
3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 

jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

Deltog inte i beslutet 
Jimmy Karlsson (BP) deltog inte i beslutet 

Reservationer 
Inga Vestlund (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslutet skickas till 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Lönekontoret 
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§ 74 Dnr 2020/796 

Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Beskrivning av ärendet 
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 § 72 inrättade 
kommunfullmäktige en arvodesberedning med uppdrag att göra en översyn 
av principer, regler och nivåer för ekonomiska ersättningar till kommunens 
förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag och andra organ, från och med 
nästa mandatperiod, upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och 
vilka övriga förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag 
samt att se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd. 
Arvodesberedningen tillsattes för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30.  
En representant valdes från varje parti att ingå i arvodesberedningen. En 
ordförande valdes också. 

- Per-Erik Ingels (C), ordförande 
- Karin Byström (C) 
- Mats Stenmark (M) 
- Per Wiman (KD) 
- Torbjörn Axklint (L) 
- Erik Varghans (S) 
- Kajsa Fredholm (V) 
- Robin Malm (BP) 
- Andreas Ruuth (SD) 

Under resans gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks (BP). 
 

Bakgrund 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
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synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  
I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige.  

I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Arvodesberedningen är tillsatt för tiden 2021-01-01 — 2021-11-30 och en 
delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Redovisning - Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
Förslag till arvodesreglemente 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ta emot arvodesberedningens slutrapport. 
2. Översända ärendet till kommunstyrelsens för beredning. 
3. Entlediga beredningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Förslag till 

Arvodesreglemente 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Leksands kommun                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Antaget av KF 2021-11-XX, § X
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Arvodesreglemente  

1 kap. Inledande bestämmelser 
1 §  Detta reglemente innehåller riktlinjer för ersättningar enligt 4 kap. 15 § 
kommunallagen (2017:725), (KL), samt bestämmelser om andra ersättningar, arvoden, 
pensioner och andra ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Reglementet gäller 
utöver sådana bestämmelser som finns i kommunallagen.  
2 § Med ersättningar avses sådana ersättningar och förmåner som kommunen är ska 
besluta om enligt kommunallagen enligt 4 kap. 12-14 §§ KL och sådana andra 
ersättningar och förmåner som kommunen får besluta enligt 4 kap. 16 § KL. 
Med arvoden avses ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget, enligt 4 kap. 
16 § KL. Arvodet är inte en kompensation för förlorad arbetsförtjänst, utan ett arvode 
för det arbete som utförs inom ramarna för uppdraget. 
3 § Reglementet gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 § kommunallagen i Leksands 
kommun. Reglementet gäller även för förtroendevalda i kommunens helägda bolag samt 
för förtroendevalda som utses av fullmäktige, styrelsen eller nämnder till andra organ. 
4 §  I reglementet finns bestämmelser enligt följande 

- 2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 

- 3 kap. Ersättningar för arbetsinkomster samt andra kostnader och ekonomiska 
förmåner vid sammanträden och förrättningar 

- 4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 
- 5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
- 6 kap. Särskilda bestämmelser om arvoden till förtroendevalda som fullgör 

uppdrag på betydande del av heltid eller mer 
5 § I bilaga 1 till reglementet finns nivåer för de ersättningar och arvoden som ska gälla 
för tillämpningen av reglementet. Bilagan uppdateras i enlighet med ändringar av 
jämförelsebelopp (prisbasbelopp, riksdagsarvode). 
I bilagan anges storleken på partistöd enligt 4 kap. 29 § KL. Ytterligare bestämmelser 
om partistöd finns i kommunens reglemente för lokalt partistöd. 
6 § Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 
7 § Bestämmelser gällande omställning, pension och familjeskydd för förtroendevalda 
finns i OPF-KL och ska tillämpas i den utsträckning fullmäktige bestämmer. 
 

2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 
1 § Ersättningsberättigade sammanträden enligt detta reglemente är följande: 

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder och styrelser, nämndutskott 
och styrelseutskott, revisorernas sammanträden.  

2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
3. Gruppledarmöten 
4. Andra protokollförda sammanträden av motsvarande karaktär.  
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2 § Ersättningsberättigade förrättningar enligt detta reglemente är följande: 
1. Protokollsjustering, när tid och plats för detta bestämts 
2. Informationsmöte, konferens, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 

3. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 
annan motpart till kommunen. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalda själv tillhör. 

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 
6. Överläggning med förvaltningschef/sektorchef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalda själv tillhör. 
7. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, nämnd eller 

utskott. 
8. Besiktning eller inspektion. 
9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisorsuppdrag. 
11. Andra förrättningar av motsvarande karaktär. 

3 § Arvodesberättigade sammanträden enligt detta reglemente är följande 
1 Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder och styrelser, nämndutskott 
och styrelseutskott samt dess beredningar, revisorernas sammanträden.  

2 Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
3 Andra protokollförda sammanträden av motsvarande karaktär.  

4 § Arvodesberättigade förrättningar är samma förrättningar som enligt 2 kap 2 § detta 
reglemente.  

3 kap. Ersättningar för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska 
förmåner samt andra ersättningar för utgifter vid sammanträden och 
förrättningar 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande 
ersättare och andra förtroendevalda enligt 1 kap. 2 § detta reglemente och förutsätter att 
närvarorätt medgivits och föreligger vid sammanträdet eller förrättningen. 

Ersättning för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner 
2 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande då sammanträde eller förrättning medför förlust av inkomsten.   
Ersättning utgår endast för faktiskt förlorad inkomst, dock med högst det belopp som 
beslutats enligt bilaga. 
Förtroendevald som kan visa att en inkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenninggrundande inkomsten för dag som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
3 § Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
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4 § Förtroendevald erhåller ersättningar för styrkt förlorad semesterförmån med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men inte på 
vilket sätt erhåller en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
5 § Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider (exempelvis nattarbetande personer med 
schemalagd arbetstid, körtidsregler) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt 
(exempelvis egna företagare) när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller förrättningen. 
6 §  Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från 
sammanträdet eller förrättningen.   

Inställt sammanträde eller förrättning 
7 § Om sammanträde eller förrättning ställs in med kort varsel har förtroendevald rätt 
till ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner. 

Andra ersättningar för kostnader och utgifter som föranleds av förrättningar och 
sammanträden 
8 § Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de 
grunder som fastställs i det för kommunens arbetstagare gällande kommunala 
reseavtalet, förutsatt att avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller dennes 
arbetsplats till sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 6 km.  
För sammanträden och förrättningar som ligger i, eller i nära anslutning till varandra 
utgår endast reseersättning en gång.  
9 § Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt det 
för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet. 
10 § Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnaders som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 
hjälp med inläsning och uppläsning av handling och liknande. 
11 § Ersättningar betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för barn äldre än 12 år. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i skola, förskola eller motsvarande.  
12 § Ersättningen betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättningar för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller 
sammanboende. 

Övriga utgifter som föranleds av uppdraget 
13 § För andra kostnader än som avses i 8-12 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
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4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 

Sammanträdesarvoden 
1 § Förtroendevalda, som inte uppbär årsarvode enligt bestämmelserna i 6 kap, har rätt 
till sammanträdesarvode vid arvodesberättigade sammanträden med belopp enligt 
bilaga. Detta förutsätter att närvarorätt medgivits och föreligger vid sammanträdet eller 
förrättningen. 

Principer för arvoden vid sammanträden 
2 § För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare ska vid närvaro vid 
ersättningsberättigade sammanträden (2 kap. 3 §) utgå helt sammanträdesarvode enligt 
bilaga. 
Till närvarande icke tjänstgörande ersättare utgår halvt sammanträdesarvode.  
3 § Sammanträdesarvode för icke tjänstgörande i kommunstyrelsen kan för partier med 
två ordinarie ledamöter eller fler som högst utgå till två icke tjänstgörande per parti och 
sammanträde. För partier med 0 eller 1 ordinarie ledamot i styrelsen kan arvode utgå till 
högst en icke tjänstgörande per sammanträde. 
När fler är närvarande än vad som kan utgå arvode till, utgår arvodet i enlighet med den 
ordning för inkallelse inom partiet som fullmäktige beslutat.  

Årsarvoden för vissa förtroendevalda  
4 § Presidium i kommunfullmäktige, utskott och vissa nämnder erhåller årsarvode enligt 
bilaga 1 till detta reglemente. För presidiemedlemmar som fullgör uppdrag på 
betydande del av heltid eller mer finns särskilda bestämmelser i 6 kap. 
För årsarvoderade som inte fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller mer ska 
bland annat följande uppdrag ingå i presidiearvodet: 

- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete, avgränsat till den sektor 
förtroendeuppdraget berör 

- Genomgång och beredning av ärenden med anledning av sammanträden. 
- Mottagning för allmänheten och presskontakter med anledning av ärenden. 

Uppdragen enligt denna paragraf hindrar inte rätt till ersättning enligt 3 kap. 

Årsarvode för gruppledare 
5 § Gruppledararvode utgår, enligt bilaga 1 till detta reglemente, till de partier som inte 
har förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid. 

Förrättningsarvode 
6 § Vid arvodesberättigade förrättningar (2 kap. 2 §) utgår helt sammanträdesarvode, 
om inte särskilt belopp regleras i bilaga 1.  

Protokollsjustering 
7 § Förtroendevalda har rätt till arvode för protokolljustering med belopp enligt  
bilaga 1. 
Justeringsarvode utbetalas dock inte till ordföranden eller den som uppbär arvode enligt 
6 kap.   
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5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
1 § För att få ersättning enligt 3 och 4 kap. ska den förtroendevalda rapportera sina 
styrkta förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska rapporteras till 
fullmäktiges, styrelsens, nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som 
utsetts att ta emot den. 
För att få arvode enligt 3 eller 4 kap ska den förtroendevalda rapportera sina möten och 
förrättningar. Möten och förrättningar ska rapporteras till fullmäktiges, styrelsens, 
nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot den. Detta 
gäller dock inte arvode för närvaro vid protokollfört sammanträde  
(2 kap. 3 §) eller protokolljustering, som utbetalas utan föregående anmälan. 
2 §  Begäran om ersättning enligt 3 och 4 kap. ska framställas senast inom tre månader 
från dagen för sammanträdet eller förrättningen till vilken förlusten hänför sig. 
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån och/eller semesterförmån ska 
framställas senast inom arton månader från dagen för sammanträde eller motsvarande 
till vilken förlusten hänför sig. 
Utbetalning 
3 § Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad avrundat till närmast högre hundratal. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Dock senast sex veckor 
efter genomfört sammanträde/förrättning förutsatt att underlag lämnats in. 

6 kap. Arvoden till förtroendevalda som fullgör uppdrag på betydande del 
av heltid eller mer 

Allmänna bestämmelser 
1 § Uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd samt ordförande i 
något av kommunstyrelsens utskott ska anses utgöra uppdrag på betydande del av heltid 
eller mer. 
Fullmäktige kan besluta att även andra uppdrag än de som nämns i första stycket ska 
anses utgöra uppdrag av samma omfattning eller att något av uppdragen för viss tid inte 
ska anses utgöra sådana uppdrag.  
2 § Arvode för det arbete som är förenat med uppdrag som fullgör uppdrag på 
betydande del av heltid eller mer utgår årsarvode enligt belopp i bilaga 1.  
Vad avser ersättningar enligt 3 kap. detta reglemente är endast ersättningar enligt 9-13 
§§ tillämpliga för förtroendevalda som fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller 
mer, om inte annat särskilt beslutas. 
3 § Om kommunstyrelsens ordförande även är ordförande i något utskott utgår endast 
det arvode som gäller för kommunstyrelsens ordförande. 
Om oppositionsråd är del av presidium eller om utskottsordföranden är del av även 
annat presidium i kommunstyrelsen, annan nämnd eller utskott utgår endast arvodet som 
oppositionsråd respektive utskottsordförande. 
Förtroendevalda enligt detta kapitel som också innehar förtroendeuppdrag i av 
kommunen helägt bolag ska inte ersättas särskilt för detta uppdrag. 
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Beskrivning av uppdrag förenade med arvodet 
4 § Utöver sådant som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente samt 
andra av kommunen antagna styrdokument ska följande i tillämpliga delar ingå i 
uppdraget för den som fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller mer: 

- Överläggningar med förvaltningsledning samt andra anställda  
- Genomgång och beredning av ärenden inför sammanträden och andra 

förrättningar 
- Följandet av kommunala frågor för den del av förvaltningen som 

förtroendeuppdraget berör  
- Möten och förrättningar inom kommunen som har anknytning till 

förtroendeuppdragets inriktning  
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och presskontakter med anledning av 

ärenden. 
- Representera kommunen lokalt och i interkommunala sammanhang 

Föräldraledighet 
5 § Förtroendevalda enligt 6 kap. 1 § kan begära föräldraledighet enligt motsvarande 
villkor som gäller för anställda.  
Föräldraledigheten ska gälla för en längre och sammanhängande tidsperiod och kan 
fastställas både hel- och deltid. Föräldraledigheten ska godkännas av 
kommunfullmäktige, som också utser ersättare. 

Semester 
6 § Förtroendevalda med årsarvode enligt detta kapitel erhåller ledighet enligt 
kommunala avtal avseende semester. 
Vid beräkningen av ledighet ska uppdragen enligt detta kapitel anses motsvara heltid, 
om inte annat bestäms. 

Försäkring 
7 § För förtroendevalda enligt detta kapitel ska kommunen teckna gruppförsäkring i 
enlighet med gällande kollektivavtal.   

Nedsättning av årsarvode 
8 § Om förtroendevald med årsarvode enligt detta kapitel på grund av sjukdom eller 
annat är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som sammanhängande överstiger en 
månad ska arvodet därefter minskas i motsvarande mån.  
 
___________________ 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023, då motsvarande reglemente, beslutat 
av KS 2018-12-11, § 47, upphör att gälla.  
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Bilaga 1 – Nivåer för ersättningar och arvoden 
Arvoden och nivåer justeras när de belopp/den ersättning som arvodet eller ersättningen 
hänför sig till ändras.  
Ersättningar som i tabellen anges i belopp justeras med samma procent och vid tidpunkt 
som riksdagsledamöternas ersättning ändras. 
Prisbasbelopp 2021 = 47 600 kronor  
Ersättning till riksdagsledamot fr.o.m. 2021-01-01 = 69 900 kronor.  
  
 
Benämning Årsarvode om inget 

annat anges 
Anmärkning 

Partistöd   
Grundstöd (per parti) 25 % av prisbasbelopp  
Mandatstöd Mandat 1-9: 

25 % av prisbasbelopp 
Mandat 10- : 
17 % av prisbasbelopp 

Per mandat i kommunfullmäktige 
 

   
Kommunfullmäktige   
Ordförande 100 % av prisbasbelopp  
1:e vice ordförande 50 % av prisbasbelopp  
2:e vice ordförande 50 % av prisbasbelopp  
   
Kommunstyrelsen   
Ordförande (KSO) 100 % av ersättning till 

riksdagsledamot per 
månad 

 

Oppositionsråd 75 % av ersättning till 
riksdagsledamot per 
månad 

 

   
Utskotten   
Ordförande 75 % av ersättning till 

riksdagsledamot per 
månad 

 

1:e vice ordförande 33 % av prisbasbelopp  
2:e vice ordförande 33 % av prisbasbelopp  
   
Övriga uppdrag   
Revisionen 
sammankallande 

40 % av prisbasbelopp  

Revisorer 25 % av prisbasbelopp  
Jävsnämnd ordförande 
Jävsnämnd vice ordförande 

20 % av prisbasbelopp 
10 % av prisbasbelopp 

 

Valnämnd ordförande 
Valnämnd vice ordförande 

20 % av prisbasbelopp 
10 % av prisbasbelopp 

Utgår endast år med allmänna val 

Ordförande LVAB 11,24 % av 
riksdagsledamot per 
månad 

Sammanträdesersättning utgår ej 

Vice ordförande LVAB 5 % av ordf. LVAB  
Ordförande LBAB 11,24 % av 

riksdagsledamot per 
månad 

Sammanträdesersättning utgår ej 
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Vice ordförande LBAB 5 % av ordf. LBAB  
Lekmannarevisor LVAB 14,16 % av prisbasbelopp  
Lekmannarevisor LBAB 14,16 % av prisbasbelopp  
Gruppledare KF 50 % av prisbasbelopp Gruppledararvode utgår till de 

partier som inte har förtroendevald 
på heltid eller betydande del av 
heltid. 

Generellt   
Förlorad arbetsförtjänst Max 2 153 kr/dag  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
<1 timmars sammanträde 270 kr/möte Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
>1-4 timmars sammanträde 555 kr/möte  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
>4 timmars sammanträde 1 110 kr/möte  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
Protokollsjustering 283 kr/tillfälle  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
 
 
Förlorad arbetsinkomst 

1. Verifierat belopp upp till 2 153 kr/dag 
2. Schablonberäknat belopp: Sjukpenninggrundandeinkomst/8=timersättning (dock 

högst 2 153 kr/dag) 
 
Förlorad pensionsförmån 

1. Verifierat belopp 
 
Förlorad semesterförmån 

1. Verifierat belopp 
a) förlorade semesterdagar, maximalt samma som maxbelopp för förlorad 

arbetsinkomst/dag 
b) förlorad semesterersättning, maximal ersättning enligt gällande semesterlag för 

förlorad arbetsinkomst. 
 

2.  Schablonberäknat belopp, procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

1 Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

1.1 Bakgrund 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  

I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

1.2 Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige.  

I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Arvodesberedningen är tillsatt för tiden 2021-01-01 — 2021-11-30 och en 
delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 

1.3 Ekonomi 
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen har under 
beredningens gång fått sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om 
ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun avseende 
de möten som ordföranden kallar till. Något särskilt ordförandearvode har 
inte utbetalats. Kostnaden för arvodesberedningen har belastat fullmäktiges 
ansvar och sammanlagt uppgått till cirka 49 000 kronor. 

Tjänstemannastödet har hanterats inom löpande verksamheten för sektor 
verksamhetsstöd. 

1.4 Beredningens sammansättning 
Fullmäktige valde vid sammanträdet den 10 december 2020, § 73, följande 
förtroendevalda till beredningen: 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

- Per-Erik Ingels (C), tillika ordförande 
- Karin Byström (C) 
- Mats Stenmark (M) 
- Per Wiman (KD) 
- Torbjörn Axklint (L) 
- Erik Varghans (S) 
- Kajsa Fredholm (V) 
- Robin Malm (BP) 
- Andreas Ruuth (SD) 

Under beredningens gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks 
(BP) 

1.5 Arbets- och aktivitetsplan 
För beredningens arbete har utifrån direktivet tagits fram en aktivitets- och 
arbetsplan enligt följande. 

Tyngdpunkten på beredningens arbete ska vara under våren 2021. 
Beredningen ska därför ha en ordning med möten var tredje vecka under 
våren. Till sommaren ska ett material kunna förankras med de politiska 
partierna för att efter sommaren kunna färdigställa beredningens förslag och 
kunna lämnas till ordinarie beredningsprocess. Beslut om beredningens 
entledigande och fullmäktiges ställningstagande till beredningens förslag ska 
därmed kunna fattas vid sammanträdet i november 2021. 

Beredningens initiala arbete är att utifrån nuvarande arvodesreglemente se 
över vilka principer som gäller och ska gälla framöver. Beredningen ska 
således först se över principer, regelverk och uppdragsbeskrivningar innan 
frågan om nivåer bedöms. 

Beredningen ska, i enlighet med direktivet, ses som en arbetsgrupp och 
beredningsledamöter ska löpande förankra förslag och inhämta synpunkter 
från sina respektive partier. Beredningens ledamöter uppmuntras att bedriva 
medborgardialog i den mån det är möjligt. Utöver detta ska beredningen göra 
jämförelser och inhämta referensmaterial från liknande kommuner, SKR, 
statistikdatabasen Kolada och andra källor som beredningen bedömer 
lämpliga.  

Beredningen konstaterar att direktivet i sig inte ger en styrning om att 
kostnader för den politiska organisationen ska minska, öka eller vara 
oförändrade. Det viktigaste är att principer, nivåer och regler framstår som 
ändamålsenliga. 

Under arbetets gång förs mötesanteckningar som kommer att finnas 
tillgängliga för samtliga förtroendevalda på den plattform som kommunen 
tillhandahåller för förtroendevalda. Förutom mötesanteckningar kommer 
även olika referensmaterial att finnas tillgängliga där. 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

I tabellen nedan anges mötesdatum samt aktiviteter. 

 
 

2 Nuvarande arvoden och ersättningar 

2.1 Något om kommunallagens reglering 
Förtroendevalda har enligt kommunallagen (2017:725) bland annat rätt till 
skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar när de fullgör sina uppdrag. Bestämmelser om detta finns i 4 kap. 
KL. 

Utöver förlorad arbetsförtjänst har förtroendevalda med funktionsnedsättning 
rätt till skälig ersättning för resekostnader och förtroendevalda med barn som 
har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn 
som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Det är fullmäktige i kommunen 
som ska besluta om riktlinjer för ersättningen, enligt 4 kap. 15 § KL. 

Utöver de ersättningar som förtroendevalda har rätt till enligt 
kommunallagen får fullmäktige även besluta om andra ersättningar och 
arvoden. Fullmäktige kan därvid besluta att förtroendevalda i skälig 
omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som 
föranleds av uppdraget, arvode för arbetet, pension och andra ekonomiska 
förmåner. Detta följer av 4 kap. 16 § KL. Ersättningar och arvodering ska 
således vara skälig, men det i övrigt är det upp till fullmäktige att utifrån 
lokala förutsättningar bestämma storleken på ersättningen.  

Kommunallagen skiljer delvis på ersättningar och arvoden. Ersättning ges 
för förlorade förmåner och för kostnader som uppkommer med anledning av 
förtroendeuppdragen. Med arvoden avses däremot något som utgår för själva 
arbetet som den förtroendevalda utför och är inte något som utges för att 
kompensera för förlorad arbetsinkomst. Detta är separata bestämmelser i 
kommunallagen (4 kap. 12 § respektive 4 kap. 16 § punkten 2). 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Om kommunalråd, oppositionsråd eller liknande finns särskilda 
bestämmelser. Den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller annan benämning som 
fullmäktige bestämmer. Detta följer av 4 kap. 2 § KL. Det är upp till den 
enskilda kommunen att bestämma vad de vill benämna de som fullgör sådant 
uppdrag.  

Med ”betydande del av heltid” avses i normalfallet ett uppdrag som omfattar 
mer än 40 % av heltid1. Detta behöver inte vara ett enskilt uppdrag som har 
denna omfattning, utan även en kombination av uppdrag. Var gränsen går 
och vilka som ska anses ha uppdrag som motsvarar heltid eller betydande del 
av heltid avgör kommunen själv2. Hur många förtroendevalda som har 
uppdrag av denna omfattning i respektive kommun varierar. 
Kommunallagen ger i sig ingen ledning i hur många det bör vara. 

De förtroendevalda som har uppdrag som motsvarar heltid eller betydande 
del av heltid omfattas inte av samma rätt till ersättning som övriga 
förtroendevalda (fritidspolitiker). Arbetsformerna, möjligheten till ledighet, 
vilket arvode som ska utgå till detta avgörs i hög grad av kommunen själv.  

2.2 Nuvarande reglemente 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun har utifrån detta bland annat, vid 
sammanträdet den 11 december 2018, § 47, beslutat om styrdokumentet 
Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands 
kommun 2019-2022 (nedan kallat arvodesreglementet).  

I reglementet finns sådana bestämmelser om sådana ersättningar och 
förmåner som kommunen är skyldig att ha samt även andra ersättningar och 
förmåner.  

Reglementet i sina huvuddrag har varit oförändrat sedan 2010 varefter 
ändringar i huvudsak gjorts i bilagan till reglementet där storleken på 
ersättningar och arvoden bestäms. Storleken på nivåerna förändras i takt med 
att prisbasbelopp och riksdagsarvode ändras. 

Av bilagan följer idag att uppdragen som kommunstyrelsens ordförande, 
oppositionsråd samt utskottsordförande anses motsvara betydande del av 
heltid. Den som har ett uppdrag på betydande del av heltid har till den största 
delen inte rätt till andra ersättningar och förmåner än det månadsarvode som 
utgår.  

2.3 Beskrivningar av förtroendeuppdrag på betydande del av 
heltid eller mer 

Som ovan nämnts finns en övergripande reglering i kommunallagen kring 
vad den som fullgör ett förtroendeuppdrag på betydande del av heltid eller 

 
1 Jfr prop. 2016/17:171, s. 310) 
2  Jfr. prop. 1982/83:97 s. 24) 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

mer. Det finns även särskilda bestämmelser om vilka ersättningar en sådan 
förtroendevald har rätt till.  

Kommunallagen har ingen närmare reglering kring vad uppdragen innebär i 
fråga om arbetsformer och uppdrag. Vem som har vilket uppdrag är en fråga 
som avgörs lokalt i samband med att fullmäktige och nämnder beslutar om 
förtroendeuppdrag.  

Ett fåtal mindre kommuner - bland annat Håbo kommun3, Tierps kommun4 
och Laxå kommun5 - har tagit särskilda styrdokument för denna fråga, men 
någon generell rekommendation från SKR finns inte. Det finns såvitt känt 
ingen kommun i Dalarna som gjort det och av kontakter med större 
kommuner utanför Dalarna (Västerås, Eskilstuna, Gävle) framgår att heller 
inte sådana kommuner tagit fram denna typ av styrdokument. I exempelvis 
Danderyd och Avesta har motioner om detta avslagits. Det som finns i vissa 
kommuner är en mycket övergripande beskrivning i arvodesreglementet för 
att visa vad som anses ingå i arvodet. Bland annat finns detta i Hedemoras 
reglemente.  

I Leksand finns särskilt utpekade uppdrag för kommunstyrelsens ordförande 
i kommunstyrelsens reglemente. Därtill är många beslut delegerade till 
ordföranden. I övrigt och för övriga är det en fråga för valärenden i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vem som innehar vilket uppdrag. 
Vem som har vilket uppdrag framgår av protokoll och av kommunens 
förtroendemannaregister.  

2.4 Förhållandet till utbetalning av partistöd 
Enligt 4 kap. 29 § KL får kommuner och regioner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin (partistöd).  

Leksands kommun utbetalar årligen partistöd genom ett särskilt 
fullmäktigebeslut. Partistödet är vare sig en ersättning eller något arvode. 
Det finns särskilda bestämmelser och ett lokalt reglemente för på vilket sätt 
partierna ska redovisa hur de använder partistödet. Hur partierna använder 
sitt stöd är en i hög grad partiintern fråga, men de redovisningar som lämnas 
in är allmänna handlingar för den som vill ta del av dem. 

Det lokala reglementet för partistöd (antaget av KF 2018-02-19, § 6) 
innehåller administrativa bestämmelser vilka som kan ha rätt till partistöd 
och hur redovisningar ska lämnas in. Storleken på partistödet regleras dock 
idag i bilagan till Bestämmelser om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022. 

 
3 Uppdragsbeskrivning för kommunalråd oppositionsråd och gruppledare (habo.se) 
4 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.pdf 
(tierp.se) 
5Reglemente för kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, ordförande på minst 40 %, 
oppositionsråd (laxa.se) 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Enligt dagens bestämmelser utgår partistöd årligen med att varje parti per år i 
ekonomiskt stöd får 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp 
per mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.  

2.5 Jämförelser med andra kommuner 

2.5.1 Kostnader för den politiska organisationen 
Kostnad politisk verksamhet, kr/inv under 2020 (enl. Kolada) 
 
Malung/Sälen 1624 
Älvdalen  1437 
Smedjebacken 1109 
Hedemora  1107 
Ludvika  1080 
Säter    984 
Rättvik    896 
Borlänge     880 
Vansbro    844 
Mora    817 
Leksand    813 
Orsa    778 
Avesta    757 
Gagnef    672 
Falun    635 

 
 
 

2.5.2 Kostnader för partistöd 
Kostnad stöd till politiska partier, kr/inv under 2020 (enl. Kolada) 
 
Mora  96 
Ludvika  56 
Avesta   55 
Smedjebacken 55 
Orsa  52 
Hedemora  49 
Gagnef  48 
Falun  47 
Älvdalen  46 
Vansbro  44 
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Leksand  41 
Borlänge   40 
Malung/Sälen 34 
Rättvik  33 
Säter  33 

 

 

2.5.3 Arvoden förtroendevalda vars uppdrag motsvarar heltid eller 
betydande del av heltid 

Det finns ingen nationell sammanställning över arvodesnivåerna för 
förtroendevalda vars uppdrag motsvarar heltid eller betydande del av heltid. 
Tidningen Dagens samhälle gjorde under 2019 en sammanställning över 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande respektive kommundirektör i 
Sveriges kommuner6  

Av sammanställningen från Dagens samhälle framgår att de högsta arvodena 
för kommunstyrelsens ordförande finns i ett antal storstadskommuner eller 
kranskommuner i Mälardalen och Öresundsregionen. Även många 
kommuner med färre än 100 000 invånare, så som större kommuner i 
Dalarna (Falun, Borlänge, Avesta) har högre arvode till kommunstyrelsens 
ordförande än Leksand. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande i Leksand 
(samma som riksdagsledamots månadsarvode) ligger i linje med många 
landsbygdskommuner eller andra medelstora kommuner i så som Malung-
Sälen, Sala, Oxelösund och Hjo, även om det också finns kommuner som har 
lägre arvode.  

En svårighet med att jämföra kommuners arvoden på detta sätt är dock att 
det inte framgår vilka övriga uppdrag kommunstyrelsens ordförande har, 
eller i vilken utsträckning det finns andra förtroendevalda som också delar 
ansvaret att företräda kommunen i olika sammanhang. För övriga 
förtroendeuppdrag som i Leksands kommun idag anses motsvara minst 
betydande del av heltid har någon liknande jämförelse inte hittats. Dessa har 
idag 75% av arvodet till kommunstyrelsens ordförande.  

3 Beredningens bedömning och förslag till beslut 

3.1 Inledande anmärkning om förslagen 
Beredningens bedömningar och förslag redovisas i detta kapitel.  

Förslagen som redovisas här har beredningen varit helt enig om, eller som en 
majoritet ställt sig bakom. I den utsträckning en ledamot av beredningen haft 

 
6 Så mycket tjänar kommunernas toppolitiker | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

en avvikande mening som ledamoten också vill redovisa, så förtecknas den i 
bilaga 2 till denna redovisning. 

3.2 Ett nytt arvodesreglemente 

3.2.1 Bedömning 
Beredningen har med utgångspunkt i nu gällande reglemente skapat ett 
förslag till nytt arvodesreglemente. Beredningen har diskuterat olika 
ändringsbehov och de respektive partierna har lämnat in förslag på 
ändringar. Det förslag som läggs fram är det som en majoritet av 
beredningen varit enig kring.  

Kommentar till arvodesreglementet 
I huvudsak har bestämmelserna i det nuvarande reglementet förts över till 
förslaget till reglemente, men med en ny struktur och redaktionella ändringar 
utan att ändring i sak varit avsedd. Det har behövts en kapitelindelning och 
andra förändringar för att motsvara hur styrdokument i allmänhet ser ut. Nya 
eller i sak ändrade bestämmelser redogörs för nedan. 

Rubricering 
Regelverket kallas nu Arvodesreglemente med en underrubrik. Inget sägs om 
vilken tidsperiod som reglementet ska gälla.  

1 kap. Inledande bestämmelser 
Detta kapitel är om- och uppstrukturerat för att det ska vara enklare förstå 
reglementets innehåll och struktur. Den enda bestämmelsen som är ny i 
reglementet är 7 §. Denna är dock endast en upplysning om vilket annat 
regelverk som idag finns för berörda frågor (OPF-KL). I nu gällande 
reglemente finns en hänvisning till kommunens pensionspolicy, men den 
bestämmelsen går inte att tillämpa idag efter fullmäktiges beslut 2018 och 
som därför tagits bort. 

2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 
Här samlas bestämmelserna om vad som är ersättningsberättigade 
sammanträden respektive förrättningar och vad som är arvodesberättigade 
sammanträden respektive förrättningar. Dessa är utspridda i det nu gällande 
reglementet. Bestämmelserna har samlats för att ge större överblick och för 
att läsaren bättre ska förstå skillnaden mellan ersättningar och arvoden samt 
se i vilken utsträckning de olika sakerna också är berättigade till båda eller 
bara det ena. I sak har möjlighet till ersättning vid gruppledarmöte lagts till 
och arvode för partigruppsmöte tagits bort. 

Märk väl att detta endast en uppräkning av sammanträden och förrättningar. 
Bestämmelser om vad som krävs för att få arvode regleras senare (3 kap. 1 § 
och 4 kap. 1 §). 

3 kap. Ersättningar för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner 
samt andra ersättningar för utgifter vid sammanträden och förrättningar 
Här samlas alla ersättningar som finns. I det nu gällande reglementet är de 
utspridda. Bestämmelserna är omflyttade och omskrivna för att passa 
formuleringar i kommunallagen.  
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

Bestämmelsen om traktamenten och resor är uppbruten, men precis som idag 
kan reseersättning och traktamente utgå utifrån vad som gäller för 
kommunens arbetstagare enligt det gällande kommunala reseavtalet.  

4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 
Här samlas det som faktiskt är arvoden för sammanträden och förrättningar. 
En majoritet har varit enig om att det ska vara halvt sammanträdesarvode för 
icke tjänstgörande oavsett sammanträdestyp. Tidigare var det fullt arvode i 
KF oavsett om ledamoten tjänstgjorde eller inte.  

3 § är ny utifrån att beredningen sett ett behov av att i kommunstyrelsen 
begränsa hur många icke tjänstgörande som kan få arvode för mötet. Här är 
förslaget att för partier med två ledamöter eller fler kan maximalt arvode för 
icke tjänstgörande utgå till två i samma parti. För partier med 0 eller 1 kan 
som högst en icke tjänstgörande få arvode per sammanträde. 

4 § är en delvis ny paragraf som handlar om den som har årsarvode, men 
som inte betydande del av heltid eller mer. Detta gäller exempelvis 
utskottspresidier och fullmäktiges presidium. Genom detta får vissa saker 
anses ingå i årsarvodet och något särskilt mötesarvode utgår ej.  

5 § är ny och introducerar ett gruppledararvode till gruppledare i de partier 
som inte har förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid. 

5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
Bestämmelserna samlas här i ett eget kapitel. I det nu gällande reglementet 
är de utspridda. I övrigt endast redaktionella ändringar. 

6 kap. Särskilda bestämmelser om arvoden till förtroendevalda som fullgör uppdrag 
på betydande del av heltid eller mer 
Kapitlet är i princip helt nytt, även om någon bestämmelse förs över. Det är 
här inskrivet direkt i reglementet (1 §) vilka uppdrag som anses utgöra 
betydande del av heltid eller mer, även om detta redan gäller enligt dagens 
reglemente. Kapitlet innehåller även hänvisningar till vilka ersättningar som 
även dessa förtroendevalda ska kunna få (2 §). Det är inga nya ersättningar 
för den som omfattas av kapitlet.  

Det finns en del luckor i det nuvarande reglementet, så som att det inte 
framgår hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra och vilket arvode 
som gäller när någon exempelvis är del av fler presidium. Detta gäller 
exempelvis för kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet och är nu 
tydligare reglerat (3 §). Nytt är även att förtroendevalda enligt detta kapitel 
inte ska få ersättningar för förtroendeuppdrag i de helägda kommunala 
bolagen.  

Beskrivning av uppdrag förenade med arvodet (4 §) är delvis ny. Ett uppdrag 
som beredningen haft är att upprätta beskrivningar av uppdrag förenade med 
arvodet. Vilka förtroendeuppdrag som respektive ledamot får är en fråga 
som avgörs i valärenden, främst i kommunfullmäktige men även till viss del 
i kommunstyrelsen. Vilka val som gjorts framgår av protokoll och av utdrag 
ur kommunens förtroendemannaregister. Registret kommer på sikt att vara 
tillgängligt i sin helhet på kommunens hemsida, men redan idag finns det 
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Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

mesta publicerat. Valärendena kan inte regleras i arvodesreglementet och det 
är mycket ovanligt att kommuner i separata styrdokument reglerar hur de 
förtroendevalda ska agera eller utifrån vilka villkor de ska arbeta. Detta är i 
regel mer en förtroendefråga, dels gentemot allmänheten, dels gentemot det 
organ och de partier som ställt sig bakom som valet av förtroendevald. Om 
det finns önskemål om viss information eller finns synpunkter kring de 
samverkansformer, så är det först och främst en fråga om partipolitiska 
överläggningar, inte något som fullmäktige reglerar. 

En del kommuner har dock mer övergripande beskrivningar av vad som är 
förenat med uppdragen, vilket här förts in i bestämmelserna. Genom detta 
framgår på ett övergripande plan vad som anses ingå i uppdragen och 
därmed vad som inte särskilt arvoderas, utan som ingår i vad dessa 
förtroendevalda förväntas göra.  

Föräldraledighet (5 §) är ny. Det fanns ingen sådan bestämmelse senast detta 
var aktuellt. Den nya bestämmelsen motsvarar mer hur det hanterades av 
fullmäktige då. Det blir tydligare att ha en sådan bestämmelse direkt i 
reglementet. 

Semester (7 §) är ändrad utifrån att vara lika för alla med betydande del av 
heltid eller mer. I nu gällande reglemente har endast kommunstyrelsens 
ordförande omfattats. För att kunna fastställa semesterdagar och andra 
förmåner enligt det kommunala avtalet behöver motsvarighet till 
tjänstgöringsgrad anges.  

8 § (försäkringar) är ny. Detta gäller dock redan idag, men har inte varit 
reglerat.  
 
Bilagan 
I bilagan regleras de nivåer som ska gälla för ersättningar och arvoden. Vid 
ändringar av ersättningar av ersättningsnivåer behöver därmed endast 
bilagan ändras. 

Nytt är en särskild begränsning för kortare möten har införts med ett halverat 
belopp för sammanträden upp till 1 timme. 

Nytt är även att ersättningarna i bolagen är med.  

Årsarvoden för ledamöter och ersättare i bolagen tas bort. 

Gruppledararvode införs för de partier som inte har förtroendevald på heltid 
eller betydande del av heltid. 

En omfördelning har gjorts gällande vad som anses ingå i årsarvode för 
förtroendevald som har årsarvode, men som inte är betydande del av heltid 
eller mer. Detta gäller exempelvis utskottspresidier och fullmäktiges 
presidium. Genom detta får vissa saker anses ingå i årsarvodet och något 
särskilt mötesarvode för presidiemöten inför t ex utskotts eller KF-möte 
utgår inte. Därmed höjs årsarvodet från 25 % till 33 % av prisbasbeloppet för 
utskottens vice ordföranden. 
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När det gäller arvodesnivåer för den som fullgör förtroendeuppdrag på 
betydande del av heltid eller mer så lämnas de oförändrade utifrån 
nedanstående bedömning.  

- Ansvarets tyngd behöver värderas 

- Jämförelser med högre tjänstemannalöner 

- Jämförelser med hur det i allmänhet ser ut i andra kommuner 

- Det ska vara ett möjligt karriärsval för att inte ansvarsfyllda och i tid 
omfattande förtroendeuppdrag väljs bort av ekonomiska skäl.  

 

3.2.2 Förslag till beslut 
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget.  

2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 
reglemente upphör att gälla. 

3. Nivåerna i bilagan ska från 1 januari 2023 anpassas utifrån de nivåer på 
jämförelsebelopp som gäller vid den tidpunkten. 

3.3 Beskrivningar av uppdrag med årsarvoden 

3.3.1 Bedömning 
Under avsnitt 3.2.1 ovan har ett förslag avseende beskrivning av uppdrag 
med årsarvoden berörts. Utifrån de bestämmelser som finns i förslaget till 
arvodesreglemente föreslås inga separata styrdokument tas fram.  

3.3.2 Förslag till beslut 
Beredningen föreslår inte något upprättande av självständiga beskrivningar 
av respektive uppdrag. En icke uttömmande lista på vad som anses ingå för 
förtroendevalda med årsarvode framgår i stället av förslaget till reglemente.  

Särskilda bestämmelser finns därtill också för förtroendevalda med uppdrag 
som motsvarar heltid eller betydande del av heltid. 

3.4 Påverkan på partistöd 

3.4.1 Bedömning 
Mot bakgrund av de jämförelser som gjorts med andra kommuner och de 
diskussioner som förts i beredningen ser beredningen ingen anledning att 
förändra varken nivåerna eller konstruktionen för partistödet. 

3.4.2 Förslag till beslut 
Beredningen föreslår att nivåerna och konstruktionen för partistödet lämnas 
oförändrad.  

Om antalet ledamöter i fullmäktige minskas bör dock partistödets storlek 
justeras så att det sammanlagda stödet till fullmäktiges partier i sin helhet 
inte minskas. 
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3.5 Ekonomisk konsekvens av föreslaget arvodesreglemente 
De förändringar i sak, och med påverkan på ekonomi, som 
arvodesberedningen föreslår är nedanstående. Sammantaget bedöms 
arvodesberedningens förslag till nytt arvodesreglemente kostnadsneutralt i 
förhållande till nu gällande reglemente. 

1. ett lägre arvode för kortare sammanträden upp till en timme införs 

2. ett gruppledararvode till gruppledare i de partier som inte har 
förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid införs 

3. halvt sammanträdesarvode för icke tjänstgörande ersättare oavsett 
sammanträdestyp införs 

4. en begränsning av hur många icke tjänstgörande ersättare som kan få 
arvode för mötet införs 

5. årsarvoden för ledamöter i bolagen tas bort 

6. årsarvoden för ersättare i bolagen tas bort 

7. arvode för partigruppsmöte tas bort 

8. en omfördelning gällande vad som anses ingå i årsarvode för 
förtroendevald som har årsarvode, men som inte är betydande del av 
heltid eller mer föreslås. Detta gäller exempelvis utskottspresidier 
och fullmäktiges presidium. Genom detta får vissa saker anses ingå i 
årsarvodet och något särskilt mötesarvode för presidiemöten inför t 
ex utskotts eller KF-möte utgår inte.  

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till Arvodesreglemente – Bestämmelser om ekonomisk 
kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun 2023-2026 

Bilaga 2 – Redovisningar av avvikande meningar 
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Bilaga 2 Redovisningar av avvikande meningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

Kommunstyrelsen 

Utdrag bestyrks 

§ 7 Dnr 2021/     

Utökning av verksamhetsområde Tunsta 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta      . 
Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll för allmänna utskottet, daterat 2022-01-10, 
§ 10 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Miljöinspektör Petrus Tengnér 
Anna Almlöf VD Dala Vatten och Avfall AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-10 

Allmänna utskottet 

Utdrag bestyrks 

§ 10 Dnr           

Utökning av verksamhetsområde Tunsta       

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheten Tunsta      . 
Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för 
småhus. Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 

Dala Vatten och Avfall AB:s bedömning 
Förslaget till utökning av VA - verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 
Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2021-06-15 
inklusive bilagor 
Protokoll Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Yttrande från miljöenheten, Leksands kommun, daterat 2021-10-18 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, i 
enlighet med karta i bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Leksands kommun 
Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
miljoenheten@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Miljöenheten 
793 80 Leksand 

Besöksadress 
Torget 5 

Telefon 
0247-800 00 vx 

Fax 
0247-144 65 

YTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-18 

Referens 
2021/     

Miljöenheten 
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

Motpart namn 
Motpart adress 
Motpart postnr Motpart postadress 

Yttrande Miljöenheten 
Dnr 2021/     
Fastighet Tunsta       
Avser Utökning av verksamhetsområde Tunsta       

Miljöenheten tillstyrker utökning av verksamhetsområdet för kommunalt 
vatten och avlopp på rubricerad fastighet. 
Enligt kommunens VA-plan är en av riktlinjerna följande: 
"För fastigheter i nära anslutning till de befintliga kommunala 
verksamhetsområdena ska möjligheten till att utöka verksamhetsområdet 
alternativt någon form av avtalslösning alltid i första hand utredas." (VA-
plan s. 3). 
Miljöenheten skulle troligen inte bevilja tillstånd för enskilda lösningar då 
kommunalt finns så nära. 
Markförhållandena är för den delen troligen inte ideala för enskilda 
lösningar, utifrån bedömning med stöd av SGU’s jordartskarta. 
Miljöenheten tillstyrker med andra ord en utökning av verksamhetsområdet 
för kommunalt VA på fastigheten Tunsta        

Miljöenheten 

Petrus Tengnér 
Miljöinspektör 
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Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida dalavattenavfall.se  Organisationsnummer 556714-8555 

Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-15 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Till Leksand Vatten AB 

VA-verksamhetsområde Tunsta      , Insjön. 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 

Bakgrund 

Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för småhus. 
Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning 

Förslaget till utökning av VA- verksamhets-området innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 
med karta i bilaga 1. 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anna Almlöf 
VD 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Dnr. 2021/  

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Torsdag 16 september 2021, kl. 09.00-12.10 

Beslutande 

Ersättare 

Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson 
Mats Oscarsson 
Sarah Shahryari 

Mats Rönnblad 

Övriga närvarande Anna Almlöf                                      VD 
Lisbeth Martinsson Skinnar                Vice VD, AO-chef VA 
Björn Sjögren                                     AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                              Ekonomichef 
Torbjörn Rewesby                             Projektchef 
Janne Kallur                                       Projektledare §§ 35-36 
David Nordgren                                 Projektledare §§ 31-35 
Emelie Claesson                                 Strateg § 42 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 31-45 

Underskrifter 
Ordförande 

Per Spik 

Justerande 
Elisabet Ingels 

Sekreterare 
Karin Hansson 

Transaktion 09222115557454227176 Signerat KH, PS, EI
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Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Dnr. 2021/  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 41 Utökning verksamhetsområde Tunsta       

Beslut 
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige i Leksands kommun att utöka 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 
Sammanfattning 
Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för småhus. 
Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning. 

Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår för 
att anlägga servisledningar. 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 
med bilagd karta. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande, VA-verksamhetsområde Tunsta      , Insjön 2021-06-15 
- Karta utökning av vht-område Tunsta       

Bilaga 
- Tjänsteutlåtande, VA-verksamhetsområde Tunsta      , Insjön 2021-06-15 
- Karta utökning av vht-område Tunsta       

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige Leksands kommun 

Transaktion 09222115557454227176 Signerat KH, PS, EI
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Dokument

PProtokoll LVAB 210916
Huvuddokument
18 sidor
Startades 2021-09-23 09:12:06 CEST (+0200) av Karin 
Hansson (KH)
Färdigställt 2021-09-27 09:31:08 CEST (+0200)

Signerande parter

Karin Hansson (KH)
Dala Vatten och Avfall AB
Personnummer             
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Namnet som returnerades från svenskt BankID var 
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Sida 
1(1) 

Datum 
2021-06-15 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Till Leksand Vatten AB 

VA-verksamhetsområde Tunsta      , Insjön. 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss. 

Bakgrund 

Inom Tunsta       finns sedan 2005 en detaljplan med byggrätter för småhus. 
Området ligger till viss del utanför nuvarande verksamhetsområde. 
Fastighetsägaren har nu inkommit med ansökan om VA-anslutning 

Förslaget till utökning av VA- verksamhets-området innebär att ytterligare 3 
fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuella VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader som uppstår 
för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 
med karta i bilaga 1. 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anna Almlöf 
VD 

Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 16 Dnr 2018/1486 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse 
 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 
Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen och ledamot samt 1:e vice 
ordförande i utbildningsutskottet  
PG Gregard (M) har inkommit med en avsägelse avseende samtliga politiska 
uppdrag; ersättare i individnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
valberedningen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i 
utbildningsutskottet och ledamot i Leksandsbostäder AB styrelse. 
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 79.  
 
Moderaterna föreslår Kaj Bergenhill (M) som ersättare i kommunstyrelsen 
samt som ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande, daterat 2022-01-11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-24 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:  
1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 

stiftelse  
2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 

Ankarcronas stiftelse  
3. Utse Kaj Bergenhill (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter PG 

Gregard (M) till och med 2022-12-31. 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse Kaj Bergenhill (M) till 1:e vice ordförande i utbildningsutskottet 
efter PG Gregard (M) från och med den 2022-02-15 till och med 2022-12-
31, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att Kaj Bergendal väljs till 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till 
Eva Kempff ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse 
Pär Ohlsson kulturchef och sekreterare Gustaf Ankarcronas stiftelse  
Ulrika Hagberg 
Slott Sofie Lindberg 
Anna-Carin Ingels, administrativ service 
Kah Bergenhill 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-11 

Referens 
Dnr 2018/1486    

Administrativ service 
Johanna Modigh, 024780080 
johanna.modigh@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska enligt Gustaf Ankarcronas stiftelses stadgar utse 
revisor och revisorsersättare för Gustaf Ankarcronas stiftelse.  
 
Enligt § 4 i stadgarna: ”Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skall årligen granskas av två revisorer. En av revisorerna utses av Leksands 
kommun och en av hemslöjdsföreningen. Två ersättare utses i samma 
ordning. Revisorernas berättelse skall överlämnas till kommunen och 
hemslöjdsföreningen." 
 
Styrelsen har lämnat följande förslag på revisor och revisorsersättare:  
Revisor: Ulrika Hagberg, från QRev AB 
Ersättare revisor: Slott Sofie Lindberg, från QRev AB 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Att välja föreslagna revisorer till revisor och ersättare i Gustaf Ankarcronas 
stiftelse. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:  

1. Utse Ulrika Hagberg på QRev AB till revisor i Gustaf Ankarcronas 
stiftelse 

2. Utse Slott Sofie Lindberg, QRev AB till ersättande revisor i Gustaf 
Ankarcronas stiftelse 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-11  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Eva Kempff, ordförande Gustaf Ankarcronas stiftelse 
Pär Ohlsson, kulturchef och sekreterare Gustaf Ankarcronas stiftelse 
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Framställan 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-01-27 

Referens 
Dnr 2018/1486    

Administrativ service 
 

 
 

 
 

 
  

 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag  
 
Siv Mattes Gärtner (S) har avlidit. Hon var ledamot i kommunfullmäktige, 
ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i valnämnden. Fyllnadsval behöver 
därför hanteras av kommunfullmäktige. Dessutom var hon ledamot i 
socialutskottet. Fyllnadsval till socialutskottet hanteras av kommunstyrelsen. 
Eva Hedvall (M) har på egen begäran avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Bevilja avsägelsen från Eva Hedvall (M). 
2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna avseende 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter Siv Mattes 
Gärtner (S) och ersättaren Eva Hedvall (M). 
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From:                                 Anna-Carin Ingels
Sent:                                  Mon, 24 Jan 2022 13:29:35 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Avsägning av uppdrag

 
 

Från: Eva Hedvall <eva.hedvall@leksand.se> 
Skickat: den 24 januari 2022 12:01
Till: Anna-Carin Ingels <anna-carin.ingels@leksand.se>
Ämne: Avsägning av uppdrag 
 
Hej, 
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare för moderaterna i Leksands 
kommunfullmäktige. 
Mvh 
Eva Hedvall 
Leksand 
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