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5 Ansvarsprövning 2021 – kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut
1.  Behandla ansvarsprövningen för 2021 för alla organ 
tillsammans i ett samlat beslut. 
2. Bevilja kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedning och 
dess enskilda förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes 
ersättare ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
3. I ovanstående beslut enligt punkt 2 ingår den gemensamma 
språktolknämnden och den gemensamma hjälpmedelsnämnden 
och dess enskilda förtroendevalda.
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rekommendationer.
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1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Dala Vatten och Avfall AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Dala Vatten och Avfall 
AB:s årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer.
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9 Årsredovisning 2021 Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Brandkåren Norra Dalarna.

2. Besluta i enlighet med revisorernas rekommendationer 
rörande ansvarsfrihet för direktionen i Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND) och dess enskilda förtroendevalda för 
2021.
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1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att 
ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 
rekommendationer. 
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Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta personalpolitiskt program. 

2021/1569

12 Handelspolicy för Leksands kommun

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 juni 
2022.

2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla.

2017/1755

13 De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
ombildande av vissa enskilda vägar till kommunal gata i 
tätorten Insjön, Leksands kommun. 

2016/716

14 Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna. 
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15 Anmälan motion om avgiftsfri kulturskola

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beredning.

2022/189

16 Val av ledamöter och ersättare till utskott och övriga 
förtroendeuppdrag

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bevilja avsägelse från Cecilia Åhlberg från uppdrag som 
ledamot i styrelsen för Karl och Kerstin Jones minne.

2. Välja Björn Rinstad till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen 
Karl och Kerstin Jones minne, till och med 2022-12-31, att 
ersätta Cecilia Åhlberg.

17. Interpellation – Höra till Leksand                                           

2018/1555

2022/278

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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Kommunalrådet har ordet

2021 präglades liksom året innan starkt av den pandemi som fortsatt svepte över världen och då 

även över Leksands kommun. Vi kastades mellan tider av starkt hopp med nytt vaccin och minskad 

smittspridning, till mer dystra stunder med nya virusvarianter och ökade sjuktal. Frågor om huruvida 

den just då pågående vågen av ökad smitta, sjukdom och död var ”den senaste” eller ”den sista” 

upptog många diskussioner, scenarier och beslut under året. Detta kom att påverka den kommunala 

verksamheten på många sätt – till innehåll och genomförande men även ekonomiskt och kvalitets-

mässigt. Jag beskrev i årsredovisningen för 2020 det året som ett ”både tragiskt och lärorikt” år och 

det är en beskrivning som passar även för 2021. 

Men under 2021 blev det ändå hög tid att prioritera ärenden och beslut som från början var tänkta 

att fattas under 2020. Bland annat påbörjades under våren äntligen arbetet med att ta fram en ny vi-

sion och den kom sedan att antas av kommunfullmäktige i november. Den tidigare visionen med tyd-

liga mål om att vi ska bli 18 000 invånare och att det ska vara lätt att leva har tjänat oss väl, men en 

samlad politik såg nu behovet av en vision med ett bredare perspektiv än den tidigare. Den nya visio-

nen tar utgångspunkt i Agenda 2030:s tre dimensioner för ett hållbart samhälle, dvs social, miljömäs-

sig och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att vi som kommun ska bidra med det vi kan för att 

Leksand, Dalarna, Sverige och världen ska långsiktigt hållbar. I den nya visionen lyfts välfärdens kärna 

in tydligare och med högre ambitioner än tidigare. Vi ska år 2030 ha landets bästa grundskola och 

vara ledande inom omsorgen för våra äldre och funktionsnedsatta. Vi ska även fortsättningsvis vara 

en mycket trygg kommun och ha ett kultur- och friluftsliv av hög klass. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla förtroendevalda, medarbetare i kommunen och i våra bolag, företa-

gare, organisationer, föreningar och enskilda för ett gott arbete och samarbete under detta år. Detta 

är den fjortonde - och sista - årsredovisningen som jag är ansvarig för i min roll som kommunstyrel-

sens ordförande. Jag blev vald 2008 under finanskrisens tumultartade inledande skede och fick leda 

ett förändringsarbete som jag skulle påstå inte har avstannat sedan dess. Att hela tiden utveckla 

kommunen är och har varit ett signum för Leksand och är enligt mig ett av skälen till att vi under 

2021 stod för 30 % av befolkningsökningen i hela Dalarna, trots att vi ”bara” har 6 % av befolkningen 

boende i kommunen.  

Det har förvisso under 2021, precis som under de flesta år, funnits starka folkopinioner – för och 

emot - i många frågor, men om utvecklingen sker med respekt för de demokratiska spelreglerna så 

kommer den lokala demokratin stå sig stark. Firandet av de första hundra åren av demokrati i Sverige 

skedde på grund av pandemin inte med den pompa och ståt som det förtjänade, utan fick firas ge-

nom ett idogt lokalt demokratiskt arbete där alla folkvalda deltog med stor energi – och det blev 

kanske det bästa högtidlighållandet av alla!

Ulrika Liljeberg (c)

Kommunstyrelsens ordförande
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Från Vision 2025 till Vision 2030
År 2012 antog kommunfullmäktige Vision 2025. Ambitionsnivån var hög med målsättningen att bibe-

hålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommunen genom fortsatta kvalitetshöjningar och 

satsningar inför framtiden.  

Visionen för kommunen uttalade även att det ska vara Lätt att leva i Leksand: ”Här möts öppna och 

levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och om-

tanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi 

har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra 

gemensamma verksamheter. 

Under 2021 har kommunen arbetat fram en ny vision som tar avstamp i vision 2025 men blickar mot 

2030 och förtydligar välfärdsuppdraget. 

 Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi till-

sammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar 

gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation. 

Vi har en av Sveriges främsta grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer 

med funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke 

präglar vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområ-

det. 

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är 

grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna 

möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett 

modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt 

och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig 

välfärd och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgi-

vare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsätt-

ningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, 

integration och sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av va-

ror, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra 

förutsättningar för expansion och tillväxt.

Arbetet under 2021 har vägletts av vision 2025 och de politiska mål som antogs 2019, men en om-

svängning har påbörjats och verksamheten blickar nu mot 2030.  
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Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnar Leksands kommun information om förvaltningen av kommunen och 

den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens utveckling
För den kommunala koncernen blev 2021 ett resultatmässigt bra år med avsevärt bättre resultat för 

framför allt kommunen och Leksandsbostäder än budgeterat. Den kommunala koncernen redovisar 

för verksamhetsåret 2021 ett resultat på 45,1 miljoner kronor. För primärkommun är resultatet ett 

överskott på 35,9 miljoner och för Leksandsbostäder ett överskott på 13,9 mkr.  För Leksand Vatten 

blev resultatet  - 4,5 vilket var 1,5 mkr lägre än budgeterat, men samtidigt bättre resultatmässigt än 

år 2020.

De senaste åren har präglats av ekonomisk osäkerhet och omställning och så även 2021 där pande-

min har fortsatt att påverka verksamheten i mycket hög utsträckning. Årets positiva resultat är delvis 

en effekt av pandemin där flera verksamheter varit kraftigt påverkade. Även under år 2021 erhöll 

kommunen ersättning för sjuklönekostnader ( 5 mkr) vilket i vissa verksamheter, som inte tar in vika-

rier, har inneburit en budgetförstärkning. Men merparten av överskottet beror på en positiv avvi-

kelse på finansen (+ ca 20 mkr) där skatteintäkterna ökade med 10 mkr jämfört med budget. Föränd-

ringen i livslängdsantagande som beslutades 2021 har inneburit att avsättningarna för pensioner 

ökade betydligt under 2021 men totalt sett blev kostnaderna för pensioner ändå lägre än befarat och 

den summa som avsatts i budget. Även det fortsatt låga ränteläget påverkar positivt och genom-

snittsräntan på kommunens och koncernens lån var än lägre 2021 än 2020.  

Kommunen har fortsatt arbetet med att ställa om och anpassa verksamheten och har jobbat med att 

analysera standardkostnader och effektivitet, men pandemin har haft stor eller mycket stor påverkan 

på nästan alla verksamheter och utrymmet för utveckling har varit begränsat även under 2021. 

Nettoinvesteringarna har vart höga under året framför allt i kommunen som investerade 159 mkr i 

bland annat bygget av nya sporthallen och Lyckavägens särskilda boende. För Leksandsbostäder var 

investeringarna betydligt lägre än budgeterat på grund av försenade byggprocesser som i stället 

kommer startas upp under 2022. Upplåningen har därmed ökat framför allt i primärkommunen. 

Den kommunala koncernen

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 334,7 325,7 331,6 343,4 365,7

Verksamhetens kostnader -1 196,1 -1 156,5 -1 139,7 -1 157,0 -1 129,7

Skatteintäkter 985,7 943,1 904,3 877,0 869,7

Årets resultat 45,1 34,4 20,3 4,0 32,8

Soliditet (%) 33,0 32,5 32,9 33,3 36,0
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Soliditet inkl. pensionsskuld 
(%)

16,3 14,6 13,5 12,5 13,4

Självfinansieringsgrad inv. (%) 48,5 65,5 74,1 28,2 70,5

Nettoinvesteringar 244,3 159,8 133,3 240,8 147,6

Låneskuld, lång 936,0 983,7 936,0 861,7 759,6

Folkmängd 16 012 15 801 15 807 15 804 15 640

Tabell 1. Den kommunala koncernens utveckling de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr.

Kommunen

Kommunen, mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 188,5 183,4 195,2 217,7 241,8

Verksamhetens kostnader 1 099,5 -1 059,9 -1 053,7 -1 079,7 -1 048,3

Skatteintäkter 985,8 943,1 904,3 877,0 869,7

Årets resultat 35,9 25,7 9,2 -9,8 25,7

Soliditet (%) 45 43,2 45,2 47,2 48,1

Soliditet inkl. pensionsskuld 
(%)

16,0 13,2 11,7 10,7 11,7

Självfinansieringsgrad inv. 
(%)

50,0 61,1 61,3 41,3 126,3

Nettoinvesteringar 159,8 108,7 79,2 68,8 57,3

Låneskuld, lång 371,2 322,9 289,8 260,9 260,7

Antal anställda 1 361 1 317 1 297 1 324 1 337

Folkmängd 16 012 15 801 15 807 15 804 15 640

Skattesats (%) 21,82 21,82 21,82 21,82 22,29

Tabell 2. Kommunens utvecklig de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. Skattesatsen förändrades 2018 i 
samband med en skatteväxling då Region Dalarna tog över ansvaret för kollektivtrafiken. I samband med detta 
minskade kommunens skatteintäkter 

Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs hur kommunens organisation är uppbyggd både gällande den politiska- och 

tjänstemannaorganisationen samt kommunala bolag och andra utförare. 
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Figur 1. Schematisk bild över Leksands kommuns politiska organisation

Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare och revision.  Kommunen är organise-

rad i en förvaltning.

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Lek-

sands kommun äger även 25% av aktierna i Dala Vatten och Avfall AB samt ca 21% av aktierna i Dala 

Energi AB. 

Leksandsbostäder AB är det största bostadsföretaget i kommunen. Förutom det egna fastighetsbe-

ståndet utför bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller fastigheter, gator 

och vägar samt parker. 

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. Bolaget har 

som uppgift att äga, förvalta och utveckla anläggningen. Leksand Vatten AB har även ansvaret för 

drift och utveckling av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksand Vatten AB:s verksamhe-

ter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB. 

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för 

all kommunal verksamhet. Fullmäktige beslutar om övergripande och strategiska frågor som exem-

pelvis kommunens budget, kommunalskatten och mål för verksamheten. Kommunfullmäktige i Lek-

sand har 49 ordinarie ledamöter och 27 ersättare.

Jävsnämnd

Gemensam nämnd för språktolkförmedlning

KOMMUNFULLMÄKTIGERevision
Fullmäktige-

beredning

Individnämnd

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Allmänna utskottet Utbildningsutskottet
Utskottet för 

samhällsbyggnad
Socialutskottet

Krisledningsnämnd

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Valnämnd

Överförmyndare

KOMMUNSTYRELSE
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Centerpartiet 15

Socialdemokraterna 10

Moderaterna 8

Kristdemokraterna 4

Vänsterpartiet 4

Sverigedemokraterna 4

Bygdepartiet 3

Liberalerna 1

Totalt 49
Tabell 3. Mandatfördelning 2018-2022.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 

verksamheten. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds först av kommunstyrel-

sen. Kommunstyrelsen bevakar också frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekono-

miska ställning. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Utskotten 
Till stöd för uppdraget har kommunstyrelsen fyra utskott, med specialinriktning inom olika verksam-

hetsområden

• Allmänna utskottet

• Utbildningsutskottet

• Socialutskottet

• Samhällsbyggnadsutskottet

Fördelningen av platserna i utskotten speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige och det 

är kommunstyrelsen som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten.

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

• Valnämnd

• Individnämnd

• Jävsnämnd

• Krisledningsnämnd

Kommunen har också tre gemensamma nämnder med andra kommuner inom områdena vuxenut-

bildning, hjälpmedelsfrågor och språktolkförmedling.
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Figur 2. Schematisk bild över Leksands kommuns koncern och information om privata utförare inom kommu-
nen.

En gemensam förvaltning
Kommunen är organiserad i en förvaltning som i stort speglar den politiska organisationen. Det är 

förvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer. Sektorerna 

ansvarar för respektive utskotts verksamhet med vissa undantag framför allt inom sektorn Samhälls-

utveckling. 

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

är också delägare eller medlem i tretton andra bolag eller föreningar, bland annat Dala Vatten och 

Avfall AB, Dala Energi AB, Visit Dalarna AB, Dalhalla förvaltning AB, Föreningen Leksand-Gagnefs före-

tagshälsovård, Föreningen Sätergläntan och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunen har Stif-

telsen Leksands naturvårdsfond som har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Lek-

sands kommun.

Gemensamt räddningstjänstförbund
Sedan 2019 ingår Leksands kommun i det gemensamma kommunalförbundet Brandkåren Norra Da-

larna tillsammans med Vansbro, Orsa, Mora och Älvdalen. Förbundet ingår inte i koncernsamman-

ställningen utan redovisas under ansvar för Förvaltningsledningen. 

Privata utförare
Leksands kommun har två privata utförare inom grundskole- och fritidshemsverksamhet som har 

17 % av det totala elevunderlaget årskurserna F-9, inskrivna. I kommunen finns det åtta privata utfö-

rare inom förskoleverksamhet som har 24 % av det totala barnunderlaget inskrivna. Leksands kom-

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

PRIVATA UTFÖRARE

FÖRVALTNING KONCERNFÖRETAG Grundskolor och fritidshem

Profilfriskolan Excel AB

Förvaltningsledning Leksandsbostäder AB 100 % Stifelsen Segerbaneret

Förvaltningschef: Caroline Smitmanis Smids Styrelseordförande: Ulrika Liljeberg

Förskolor

Sektor verksamhetsstöd Leksand vatten och avfall 100 % Winberg sustainable development AB

Sektorchef: Maria Bond Styrelseordförande: Per Spik Arenans förskola AB

Föräldrakooperativet Elefanten ek. förening

Ulbildningssektorn  Brandkåren Norra Dalarna 17,5% Krabat föräldrakooperativa förskola ek. förening

Sektorchef: Carin Fredlin Kommunalförbundet med Mora/Orsa/ Vansbro/Älvdalen Föräldrakooperativet Knippan ek. förening

Föräldrakooperativet Pyret ek. förening

Sociala sektorn Föräldrakooperativet Grankotten ek. förening

Sektorchef: Ulrika Gärdsback Västanviks folkhögskola ek. förening

Sektor samhällsutveckling Ordinärt boende

Sektorchef: Åke Sjöberg Anneli omsorg, från 1/11 Allegio Omsorg
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mun har en privat utförare inom hemtjänst som ombesörjer ca 20 % av den totala brukartidsvolymen 

i kommunen. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkningsutveckling
Kommunen har målmedvetet arbetat för en befolkningsökning genom visionen om att år 2025 nå 

18 000 invånare. Efter ett par år med stagnerade befolkningsutveckling hade kommunen rekord-

många invånare den 31 december 2021. 

Den huvudsakliga orsaken till att befolkningsökningen gått trögt under ett par år har bedöms vara 

bristen på bostäder. De senaste två åren har det varit högt tryck på bygglov. Kommunen handlade  

56 ansökningar om bygglov för villor under 2021, att jämföra med 17 ansökningar 2020.  Det stora 

antalet ansökningar tillsammans med en fortsatt mycket lång och växande kö hos Leksandsbostäder 

kan vara en indikator på en fortsatt positiv befolkningsutveckling kommande år.  

Liksom tidigare år var det tyvärr fler som avled än föddes i Leksands kommun. I stället är det en stark 

inflyttning som gör att kommunen växer år för år. Under 2021 flyttade 976 personer till kommunen 

medan 710 flyttade härifrån. Cirka 60 procent av de som väljer att bosätta sig i Leksand kommer från 

kommuner utanför Dalarnas gränser och en ovanligt stor andel av inflyttarna består av barnfamiljer. 

6-16 åringarna och 30-39 åringarna ökar tillsammans med 141 personer.

Kommunen behöver öka invånarantalet bland annat för att klara kompetensförsörjningen framöver, 

då många går i pension de närmaste åren. Antalet arbetstillfällen i kommunen har ökat och även ar-

betspendlingen till kommunen har ökat. 

Figur 3. Diagrammet redogör för faktisk befolkningsutveckling t.o.m. 2021

Bostadssituationen
Bristen på bostäder bedöms trots den positiva befolkningsutvecklingen fortsatt vara ett problem. 

Leksand är i stort behov av tillskapande av nya lägenheter och få fram byggbar mark för nybyggna-

tion av både villor och flerbostadshus. Bara i Leksandsbostäders kö står i dagsläget ca 3.200 personer 

vilket är en ökning med 364 personer på ett år. För att möjliggöra ytterligare inflytt arbetar kommu-

nen med att tillgängliggöra ny byggbar mark för såväl bostäder som företag. Under 2021 var detalj-

plan för Lummerhöjden ute för samråd och planeras kunna antas under 2022. Detaljplanen kommer 

möjliggöra byggnation av såväl enskilda fastigheter som flerbostadshus för både bostadsrätter och 
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hyresrätter. Uppskattningsvis 350 hushåll beräknas kunna bo i området när hela området är utveck-

lat. Ett första steg i utvecklingen av område har tagits i och med att marklov beviljats för byggnation 

av gång- och cykelväg som knyter samman området med Limhagen och centrala Leksand. Färdigstäl-

lande av gång- och cykelvägen från Siljansvägen upp till förskolan Myran gjordes också under 2021. 

Investeringar görs löpande för att färdigställa området men försäljningen väntas inte komma i gång 

på allvar förrän 2022 och inflyttning ligger ytterligare längre fram i tiden. 

Leksandsbostäder kommer påbörja byggnationen av ett nytt flerbostadshus på Storgärdet (Käring-

berget) vilket förväntas vara färdigt under 2022. Bolaget har även arbetat med flera projekt i plane-

ringsstadiet bland annat för att omvandla lokaler till bostäder. 

Antalet placeringar minskar
Leksand har under ett antal år arbetat aktivt för att minska behovet av placeringar på institution och i 

familjehem. Placeringarna har minskat och individ och familjeomsorgen (IFO) är inte längre sociala 

sektorns orosmoln med många och dyra placeringar. Under året har statsbidrag för subvention av fa-

miljehemsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen erhållits. IFO samt alla öppenvårdens verk-

samheter har genomlysts för år 2020, detta har resulterat i att verksamheten har strukturerat om ar-

betet.

Samtliga verksamheter inom öppenvården arbetar aktivt för att skapa en öppen och välkomnande 

verksamhet med låg tröskel. Detta har gjorts genom öppet intag, annonsering och erbjudande om 

råd, stöd, utbildningar och att de har enkla vägar att kontakta och söka stöd hos verksamheterna. Ut-

veckling kring samverkan mellan IFO och Haga missbruk har arbetats fram och implementeras i ar-

betsgruppen.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat mellan åren 2020–2021. Minskningen på totalen 

för 2021 har påverkat ekonomin positivt. 

Figur 4 . Antal hushåll med försörjningsstöd 2020-2021

Vid vidare analys som sker vid återkommande mätvecka (v. 46) kan vi se att antal unika personer 

minskat från 162 till 121. Det är fortsatt fler män än kvinnor som erhåller ekonomiskt bistånd och 
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majoriteten är ensamstående utan barn. Antalet arbetslösa har nästan halverats. Alla åldersgrupper 

med ekonomiskt bistånd har minskat utom i åldern 40–49 år som har ökat med tre personer. 

En del i minskningen är det samarbete som skapats mellan IFO och AME där de noggrant följer upp 

alla ärenden var tredje månad. Fler personer har kommit ut på arbetsmarknaden. Försäkringskassan 

har även lättat på sina rutiner så att flera har fått aktivitetsersättning. 

Påverkan men stabil verksamhet trots pandemin 
Pandemin har fortsatt att påverka kommunen under i princip hela året. Kultur och fritid har verksam-

hetsmässigt påverkats mest genom restriktionerna under första halvåret 2021, men även äldre-

omsorgen och skolan har haft betydande verksamhetspåverkan. Leksandsbostäders verksamhet har 

inte påverkats av pandemin i någon större utsträckning 2021, men bolaget har även under 2021 an-

passat verksamheten efter de nationella riktlinjerna som gällt under pandemin. Detta har exempelvis 

inneburit att bolaget minimerat åtgärderna inne hos hyresgästerna och att underhållsprojekt priori-

terats om till utvändiga åtgärder. Den höga belastningen inom avfallshanteringen som uppstod i pan-

demins inledning har delvis mattats av under 2021, men Leksand Vatten har fortsatt anpassningen 

för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas. 

Under pandemin har inte kommunen eller koncernen upplevt  tendenser till försämrad betalnings-

vilja eller förmåga även om enstaka företag har önskat kortad betalningstid.  

Omvärldsrisker – osäkra konjunkturutsikter
Den svenska ekonomin utvecklades oväntat starkt under 2021 trots pandemin. Återhämtningen från 

2020 har gått fortare än vad de flesta vågade hoppas på. SKR:s skatteunderlagsprognos i inledningen 

av 2022 målar upp en relativt positiv bild av framtiden trots ökad inflation, förväntat stigande räntor 

och oro i omvärlden. Rysslands invasion i Ukraina kan dock förväntas få stora konsekvenser på världs-

ekonomin och innebära ytterligare höjda priser på el och bränsle men även råvaror och livsmedel. 

Det är ännu oklart hur den förväntade flyktingkrisen kommer påverka Sverige och kommunen, men 

förberedelser har påbörjats både genom att ta fram lägesbilder och förbereda för ett nytt säkerhets-

läge för Sverige men framför allt pågår förberedelser för att kunna ta emot ett stort antal flyktingar 

från Ukraina. Kriget kommer sannolikt innebära en påverkan på konjunkturen.

Leksand tillsammans med många andra kommuner är även oroade över den ryckighet vi ser i olika 

riktade statsbidrag. Det stora bidraget till god vård och omsorg av äldre personer som ska vara ett 

permanent tillskott, och som för Leksands del uppgår till drygt 9 mkr 2022, ska återrapporteras som 

om det vore projektmedel och kan komma att återkrävas 2023.  Sena besked och oklarheter kring om 

bidragen är generella eller riktade och huruvida de ska återrapporteras och eventuellt återbetalas på-

verkar planeringshorisonten negativt. 

Finansiella risker
Finansiella risker analyseras löpande och bedömningar görs i samband med delårs- och helårbokslut i 

syfte att identifiera finansiella risker, för att göra en bedömning av kommunens finansiella status och 

klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning vilket föreskrivs i Kommunallagen. Kom-

munfullmäktige beslutade under 2020 om en ny finanspolicy. Policyn innehåller riktlinjer och regler i 
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form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala kon-

cernen. I policyn regleras bland annat ränte- och kapitalbindning. Syftet är att hantera de finansiella 

risker som finns och som bland annat kan leda till snabbt ökade räntekostnader eller svårigheter att 

omsätta lån eller, vid behov, få nya lån. 

Ränterisk
Den 31 december 2021 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 1033 mkr (984 

mkr). Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt samt 

byggnation av det särskilda boendet i Tibble samt den nya sporthallen. Kommunens räntebärande 

skulder uppgick 31 december 2021 till 343 mkr (294 mkr) vilket är en kraftig ökning som kommer öka 

ytterligare under 2022.

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Den 31 decem-

ber 2021 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning 

till 2,65 år (2,78 år). Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning uppgick till 

3,39 år (3,18 år). Detta är i linje med kommunens riktmärke där den genomsnittliga räntebindningsti-

den på externa räntebärande skulder inte bör understiga 2 år och inte överstiga 5 år. 

Finansieringsrisk
Den 31 december 2021 förfaller maximalt 23,1 % av den kommunala koncernens låneskuld inom en 

12�månadersperiod� Motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld är 26,5 %. Enligt kommu-

nens riktmärke bör inte mer än 33 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12-månadersperiod. 

Kredit- och likviditetsrisk 
Inom den kommunala koncernen placeras inte kortsiktig överlikvid, och kommunen har inte heller 

placeringar i utländsk valuta. 

Marknadsvärdesrisk för finansiella placeringar
Kommunen har inga egna placeringar.

Eget kapital 
Det egna kapitalet visar i vilken mån kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. Det egna 

kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen (äldre pensionsskuld fram till 1998) redovisad i balansräkning 

har ökat från -36,4 mkr 2014 till 199,5 mkr 2021. Att det egna kapitalet har ökat beror framför allt på 

att resultaten 2014-2017 och nu återigen 2019-2021 varit goda samt att ansvarsförbindelsen för pen-

sioner minskar varje år och att tillgångsökningen har varit högre än nyupplåningen.

Det egna kapitalet (exklusive ansvarsförbindelsen) har ökat från 32 169 kr/invånare 2020 till 34 497 

kr/invånare 2021. 

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2021 till 343 mkr (294 mkr). För koncernen är motsva-

rande siffra 1033 mkr (984 mkr). Den samlade låneskulden per invånare är 64 826 kr (62 907 kr). Lek-

sand ligger under snittet i kommungruppen landsbygdskommuner med besöksnäring som låg på 

78 549 kr för 2020.

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld har minskat jämfört med föregående år och var 

0,69 % för 2021 (0,75 %). För koncernen var snittet 0,65 % för 2021 (0,73 %). 
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Skuldsättningsgrad
Koncernens skuldsättningsgrad uppgår 2021 till 67,0% (67,5 %). Skuldsättningsgraden för primärkom-

munen inklusive pensionsskulden, redovisad som ansvarsförbindelse, uppgår till 83,6 % (86,7 %). An-

svarsförbindelserna för pensioner minskar över tid vilket minskar skuldsättningsgraden. 

Koncernens totala skuldsättningsgrad förväntas dock öka något kommande år till följd av stora inve-

steringar och hög upplåning.

Likvida medel - kassalikviditet
Kassalikviditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet beräknas som 

omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfris-

tiga skulder. En hög kassalikviditet minskar risken för att behöva låna pengar för tillfälliga behov.

2021 var koncernens kassalikviditet 67,9 % (116 %) och kommunens 89,8 % (103 %). En orsak till den 

lägre likviditeten är de delvis förändrade redovisningsprinciper som tillämpas av Leksand Vatten av-

seende redovisning av långsiktiga lån med kort ränteförfall som på koncernnivå uppgår till 85 mkr. 

Lån som ska refinansieras räknas som kortfristiga om lånelöfte saknas. Kassalikviditeten är även lägre 

i kommunen på grund av högt utfall inom investeringsverksamheten under december 2021. 

Totalt sett uppgår de likvida medlen inom kommunen till 78,2 mkr vid utgången av 2021 jämfört med 

198,49 mkr 2020. 

Pensionsåtagande
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt en-

ligt den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 1998 och 

framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 

avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen.

Den del av pensionen som redovisas som ansvarsförbindelse kommer att belasta kommunens resul-

taträkning löpande i minst 40 år till. Under 2021 minskade ansvarsförbindelsen med 4,9 mkr jämfört 

med 2020 och uppgick 2021 till 351,3 mkr. 

Avsättningen för pensioner i balansräkningen ökade under 2021 med 9,2 mkr jämfört med 2020 och 

uppgår till 61,7 mkr (52,4 mkr). Den kraftiga ökningen hänger samman med förändringen av livs-

längdsantagande. RIPS-kommittén har under 2021 sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit 

fram nya parametrar över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommu-

ner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt 

Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget be-

stånd.  Avsättningen kommer inte påverka resultatet vid utbetalning, men kommunen bygger ny 

skuld och vid utbetalning kommer likviditeten påverkas negativt.

Den genomsnittliga pensionsförpliktelsen som inte tagits upp bland skulderna uppgick 2021 till 21 

940 kr/invånare (22 645 kr/invånare.) Trenden är att förpliktelsen minskar, men på kort sikt kan den 

förändras på grund av bland annat beräkningsändringar till följd av ökad medellivslängd och sänkt 

ränta. 

Borgensåtaganden
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringarna i kommunens bolag 

finansieras av lån med kommunal borgen. Skulle bolagen inte kunna fullfölja sina betalningsförpliktel-
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ser gentemot gäldenärerna är kommunen ansvarig för dessa lån. Det innebär risker som kommunen 

måste hantera.

Kommunen har även borgensåtagande mot ett par föreningar, däribland Leksands IF. 

Det finns även en solidarisk borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 292 kommu-

ner och landsting/regioner har avtalat att vid ett eventuellt infriande så sker fördelning efter en be-

räkningsmodell. 

Under 2021 har borgensåtagandet minskat gentemot Leksandsbostäder och blev lägre än beräknat 

då delar av bolagens investeringar har blivit försenade. Men på sikt förväntas kommunens borgenså-

tagande gentemot de kommunala bolagen att fortsätta öka då investeringsbehovet fortsatt bedöms 

vara relativt högt.

Risken att kommunen på sikt ska behöva infria sina borgensåtaganden bedöms samtidigt som liten 

utifrån bolagens resultat- och balansräkningar samt det faktum att bolagen är helägda av kommu-

nen. 

Gentemot mindre föreningar är risken högre, men samtidigt är åtagandena betydligt mindre.

 

Övriga ansvarsförbindelser (borgen) 2021 2020 2019 2018

Leksandsbostäder AB 316 364 365 351

Leksand Vatten AB 367 327 304 275

Leksands IF Ishockey 7,5 8 8 9

Övriga 19 16 12 12

Totalt 710 715 689 647

Per invånare, kr 44 315 45 264 43 620 40 958

Landsbygdskommun med besöksnäring, kr 54 708 54 308 52 298

Riket, kr 29 337 27 978 26 302
Tabell 4. Utnyttjade ansvarsförbindelser mot egna bolag och övriga, i jämförelse med andra kommuner och ri-
ket, angivet i mkr om inte annat anges.

Prognossäkerhet
Ett sätt att mäta risk och kontroll/styrning är att mäta prognossäkerhet. En god prognossäkerhet in-

nebär att kommunen har bättre förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under 

året. Prognossäkerhet kan mätas genom jämförelse av den helårsprognos som gjordes i samband 

med delårsbokslutet i augusti och helårsresultatet.

Under en rad år har kommunen haft relativt stora avvikelser mellan prognos per sista augusti (delårs-

bokslut) jämfört med årets utfall. Även under 2021 förbättrades resultatet jämfört med delårsbokslu-

tet men skillnaden mellan prognos och utfall i delår är betydligt mindre år 2020. I delårsbokslutet 

gjordes en prognos på ca + 9,3 mkr i överskott för sektorerna. Vid årets slut landade resultatet på + 

15,3 mkr mkr för sektorerna jämfört med budget. Det stora avvikelserna från prognosen rör verksam-

hetsstöd där vakanser och sjukfrånvaro under hösten blev högre än förväntat och i de flesta fall tas 

ingen vikarie in. Planerade utvecklingsinitiativ kom inte i gång enligt plan i med att pandemin tog ny 

fart under hösten. Sociala sektorn erhöll högre ersättning från Migrationsverket än vad som tagits 

med i prognos. Inom sektor samhällsutveckling är det i första hand inom fritid som tappet blev lägre 

än väntat, då verksamheten kunde öppna upp under hösten och skidsäsongen i Granberget fick en 

��



16

fin start i december. Den största skillnaden mellan prognos och utfall återfinns på finanssidan där 

skatteintäkterna blev högre än väntat. Vår bedömning är att arbetet med att utveckla prognoser, 

kontroll/styrning och förmågan att agera på förändrade förutsättningar har gett resultat men behö-

ver fortsätta utvecklas även kommande år. 

Händelser av väsentlig betydelse
Inte heller 2021 blev som planerat. Pandemin fortsatte att påverka hela organisationen och samhäl-

let i stort, även om vissa delar så som smittspårning, hemarbete och digitala möten ha kommit att bli 

rutin.

 Under året har kommunfullmäktige antagit en ny vision som ska vägleda verksamheten mot 2030. 

Arbetet med att ta fram en färdplan och analysera riktningen framåt har påbörjats. Även Leksands-

bostäder har arbetat fram en ny vision för bolaget som började gälla från och med 1 januari 2021. Ut-

ifrån den har bolaget under året arbetat fram en färdplan (affärsplan) som antogs i början av 2022. 

Dala Vatten och Avfall tog inför 2021 fram en ny strategisk verksamhetsplan med mål utifrån bola-

gets ägardirektiv och med tydlig koppling till FN:s agenda 2030. 

Leksand har kommit väl ur pandemin. Arbetslösheten har inte ökat nämnvärt och antalet företags-

konkurser har varit få och befolkningsökningen är stor. Trycket på bostäder är fortsatt högt hos Lek-

sandsbostäder vars bostadskö fortsätter att öka, och antalet bygglov slår rekord. Samtidigt ser vi 

kanske ännu inte de långsiktiga effekterna av pandemin. Hur barn och och unga påverkats kommer vi  

fortsätta analysera och följa upp under ett par år framåt.

Invigningen av det nya särskilda boendet i december är en viktig satsning för framtiden när antalet 

äldre ökar. Funktionella lokaler är även viktigt för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet när 

vårdtyngden ökar på våra särskilda boenden. Under hösten togs även beslut att flytta hemtjänsten 

och HSR till Leksandsbostäders lokaler i Tibble och helt lämna de hyrda lokalerna på Limsjögården. 

Samverkan mellan vuxenutbildningen och äldreomsorgen har ytterligare stärkts under året för att 

skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom ett av kommunens allra viktigaste 

områden. Vuxenutbildningen har under de senaste åren mer än fördubblat sitt elevantal. Samtidigt 

har efterfrågan av en lärmiljö ökat. Under hösten 2021 invigdes de nyrenoverade lokalerna som ska 

skapa förutsättningar för ett modernt lärcentrum. 

Den utredning som initierades under 2019 gällande styrning, ledning och organisation av kommu-

nens fastigheter, gata/park och bostadsbolag blev klar under året. Beslutet innebär att Leksandsbo-

städer tar över ansvaret för servicegruppen, verkstad och skog från kommunen och tillsammans med 

gata/park bildat en ny enhet under namnet Utemiljö. Även kommunens vaktmästare går över till bo-

laget från 2022.  
 

Flera större investeringsprojekt har fortlöpt under året. Planeringen för nya bostäder vid Åkerö bro-

fäste och det nya bostadsområdet Lummerhöjden har fortsatt men processerna är försenade. Även 

leksandsbostäder har påverkats av överklaganden. För projektet Stjärnan i kv. Storgärdet i Leksand, 

har bygglovet överklagats i tre olika instanser. I december 2021 fick bolaget besked från den sista in-

stansen, Mark- och Miljööverdomstolen, att de inte medger prövningstillstånd. Mark- och miljödom-

stolens avgörande stod därmed fast och bygglovet vann laga kraft och byggnationen av de 42 lägen-

heterna kunde påbörjas.    
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser enligt ”Reglemente för kommunsty-

relsen i Leksands kommun” från och med 2013-07-01. Reglementet beskriver kommunstyrelsens 

övergripande uppgifter och ansvar. I november 2020 antogs  nya bestämmelser om kommunstyrel-

sens utskott och dess arbetsformer.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergri-

pande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt att göra 

framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Dessutom ingår att övervaka 

att de av fullmäktige fastställda målen, att övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin ef-

terlevs, och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunens vision bryts ner i politiskt beslutade inriktningsmål för förvaltningen som utgör utgång-

punkten för kommunens Mål och Budget som årligen fastställs av kommunfullmäktige. Fullmäktige 

beslutar även om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Mål och budget omsätts 

sedan i förvaltningsplanen vilken beskriver hur förvaltningen avser att nå de av fullmäktige beslutade 

verksamhetsmässiga målen för kommande år samt en redovisning av utfallet av föregående års mål.

Varje sektor arbetar fram en sektorplan utifrån förvaltningsplanen som redovisar hur sektorerna 

kommer att arbeta med sina tilldelade mål. I vissa fall tas också underliggande avdelningsplaner och 

enhetsplaner fram för att ytterligare specificera målen. Utgångspunkten för verksamhetsutveck-

lingen är ett systematiskt kvalitetsarbete som bedrivs inom sektorerna. Uppföljningen sker vid tre 

rapporttillfällen under året.

Ekonomiska ramar
Kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2021-2023 överskottsmålet på minst 

2,0 % av skatter och bidrag under en femårsperiod (2018-2022). Samtidigt gjordes avsteg i och med 

att målen inte nås med beslutad budget för perioden.  Syfte med de finansiella målen är att:

� Investeringar ska kunna finansieras utan att öka upplåningen

� Framtida pensionsutbetalningar ska klaras av utan nedskärningar i verksamheten

� Kommunens eget kapital värdesäkras för kostnadsutvecklingen/inflationen

� Kompensera för tidigare års nedskrivning av anläggningstillgångar

� Reserver skapas för att klara stabiliteten i de fall oförutsedda behov uppstår eller de ekono-
miska förutsättningarna försämras.

Planering året innan budgetåret
På uppdrag av kommunstyrelsen, arbetar förvaltningarnas sektorer fram ett budgetförslag för kom-

mande år utifrån framtida behov och uppdrag. Kommunledningsgruppen gör därefter prioriteringar 

och avvägningar inom och mellan verksamhetssektorerna. Tjänstemannaförslaget utgör sedan un-

derlag för politisk bedömning där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet 

att lägga egna förslag till budget.
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Uppföljning under budgetåret
Verksamheternas kostnader och intäkter följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rap-

porterats i den mån de är betydande. Rapport med en prognostiserad årsavvikelse lämnas fyra 

gånger per år.

Bokslut och årsredovisning
I årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en bedömning om målen för en god ekonomisk hus-

hållning har uppnåtts. Kommunens revisorer bedömer om resultatet i årsbokslutet är förenligt med 

de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden. Bedömningen 

om en god ekonomisk hushållning uppnåtts för året baseras på måluppfyllelsen av de av kommun-

fullmäktige beslutade finansiella och verksamhetsmässiga målen. 

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-

retag. Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunala aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt om det framkommer att bolagen 

inte förvaltas i enlighet med reglerna om kommun- och regionägda bolag i 10 kap. Kommunallagen 

(2017:725).

Enligt reglementet för kommunstyrelsen i Leksands kommun framgår att det i kommunstyrelsen styr-

funktion ingår att:

� ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har utöver det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kon-

troll, även ansvar för att förvaltningsövergripande tillämpningsföreskrifter finns samt för att lämna 

råd och anvisningar för att internkontrollen ska fungera på ett fullgott sätt. Varje utskott och nämnd 

svarar för sin del av den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt att det finns 

erforderliga regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-

linjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten genom tillräcklig 

intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (KL 6 kap 7§)

Kommundirektör tillika förvaltningschef ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom hela 

kommunförvaltningen, att ett enhetligt arbetssätt tillämpas, samt att löpande rapportera till kom-

munstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar, samt eventuella avvikelser. 

Sedan några år tillbaka finns ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges 

beslutade mål, bland annat genom att kommunens verksamhets- och kvalitetsutvecklare arbetar sys-

tematiskt i respektive sektor.  Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorplan och avdelnings-

planer. Lägesredovisning sker tre gånger per år. Redovisning görs efter mars månad, i samband med 

delårsbokslutet och efter december. Avvikelser från förväntat resultat i fullmäktiges mål och indika-

torer redovisas för utskott och kommunstyrelse så snart som möjligt. 
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Arbetet med kommunens styrande planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av indikatorer för 

fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. Kombinationen av rapporteringar av förvalt-

ningsplan, sektorplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 

goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig rappor-

tering och information om verksamhetens efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter är viktigt 

för en kontroll av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Verksamhetsmässig måluppfyllelse
Utifrån visionen fastställer fullmäktige mål för verksamheterna i kommunen. Målen följs upp med 

hjälp av indikatorer. Alla sektorer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå alla mål. Under 2021 hade 

Leksands kommun tio verksamhetsmässiga mål och tillhörande indikatorer och fem mätbara finansi-

ella mål. 

Kommunen når i allt väsentligt målen om god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen är godkänd för 

8 av de verksamhetsmässiga målen och hög för två av målen. Av de finansiella målen når kommunen 

alla målen för 2021 förutom självfinansieringsgraden, resultat målet nås inte över tid och två av må-

len är därmed inte uppfyllda. Med beslut om att bygga både sporthall och äldreboende har förutsätt-

ningarna för 100 %  självfinansiering saknats. Soliditeten har stärkts kraftigt och resultatet för 2021 

uppgår till 3,6 % av skatter och bidrag. Kommunen har svårt att nå målet om ett resultat om 2% un-

der planeringsperioden (2018-2022) med anledning av 2018 års underskott. 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala.

Hög måluppfyllelse  

Godkänd måluppfyllelse  

Låg måluppfyllelse  

För att nå hög måluppfyllelse och ’grön’ nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland jämfö-

rande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ’gul’ nivå är mellersta kvartilen (de 

50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ’röd’ nivå är i den nedre kvartilen (de 25 % lägsta i 

riket). Finns det ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög 

måluppfyllelse.

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområ-

det

Godkänd måluppfyllelse 

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

20,4% 18 % 25 % 50 % 25 % Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %. Källa: 

RKA
20,4% 18 % >30% 25-

30%

<25%
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Matsvinn Gästishallen, gram per portion. Källa: Egen mätning 27,8 g 32,5 g <35 gr 35-70 

gr

>70 gr

Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt. Källa: 

Egen mätning

Ingen 

mätning 

pga. 

pande-

min

Ingen 

förbätt-

ring

>10% 1-10% <1%

Ej till-

gänglig 

22-01-

14

47 % 25 % 50 % 25 % Andel miljöbilar i kommunorganisationen. Källa: MFS och egen 

mätning.

100 % 100%* >51% 25-

51%

<25%

* Två elbilar och resterande flotta tankas med HVO100. 

Kommentar till resultaten

� Utbudet av upphandlade ekologiska livsmedel har ökat i och med det nya livsmedelsavtalet som 

trädde i kraft 1 oktober 2021 (kött, potatis, och fisk) samt 1 november 2021 (kolonial, färskvaror 

och frysvaror). Under perioden oktober-december var andelen ekologiska livsmedel 26,1 %.

� Matsvinnet har minskat från 32,5 till 27,5 gram per portion från 2020 till 2021.

� Under 2021 har förslag på nya miljömål arbetats fram, dessa planeras antas under våren 2022. 

Målen innefattar följande områden; energi- och klimatplan, miljöplan samt natur/friluftsplan och 

sträcker sig över perioden 2022-2030. Målen ska vara vägledande i hur Leksands kommun ska ar-

beta med miljö och hållbarhetsfrågor. 
Analys

� De ekologiska målen uppnås inte på grund av för lite upphandlade ekologiska livsmedel i det 

gamla avtalet. Nya upphandlingen innehåller en högre ekoprocent och det ger goda förutsätt-

ningar att nå en högre andel ekologiska livsmedel.

� Kostenheten har arbetat aktivt med att nå ut till elever och pedagoger med hur mycket mat som 

slängs. Enheten har som mål att alla kök ska mäta matsvinn varje dag, både tallrikssvinn och ser-

veringssvinn (det som blir över i serveringen och inte kan användas igen).

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psy-

kisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Ingen 

mätning

96% 25% 50% 25% Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan. Källa: SKL/egen 

mätning

92,5% 85,3% >90% 70-

90%

<70%

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna. Källa: ELSA 3,91 >3,9 3,5-

3,9

<3,5

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd. Källa: LUPP/egen mätning 36,4% <15% 15-

30%

>30%

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol. Källa ELSA Ej un-

derlag 

Ej un-

derlag 

<30% 30-

40%

>40%
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pga. Co-

rona

pga. Co-

rona

Åk 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika. Källa: 

ELSA

Ej un-

derlag 

pga. Co-

rona

Ej un-

derlag 

pga. Co-

rona

<3% 3-7% >7%

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år. Källa: 

Egen mätning

7,3% 9,4% <5% 5-10% >10%

Placeringar antal, vuxna missbrukare. Källa: Egen mätning 3 st

(2-

5/mån)

6 st <15 16-29 >30

Juni 

2022

52,9% 25% 50% 25% Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %. Källa: SCB/egen 

mätning

Juni 

2022

52,9% <25% 25-

50%

>50%

Kommentar till resultaten

� Andelen som anger att de känner sig ganska eller mycket trygga har ökat med närmare 7 %. 

� På grund av pandemin har skolsköterskorna på gymnasiet inte hunnit genomföra hälsosamtal i 

önskad utsträckning vilket medför att underlag från ELSA-enkäten saknas.

� Andel 16-19-åringar som ingår i KAA har minskat jämfört med motsvarande period i fjol. 

� Enheten Arbete och stöd arbetar aktivt med att försöka fånga upp ungdomar som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret, KAA, tillsammans med gymnasiet.

� Antal placeringar har minskat under året och i december 2021 var det endast 3 ärenden. 

� Köp av vård för vuxna med missbruk 2021 publiceras först i juni 2022.

Analys

� Arbetet med att öka tryggheten i våra skolor visar på god effekt. Grundskolan har under flera år 

arbetat med lärmiljöer där ett, av tre, områden är den sociala miljön. Effekten kan också kopplas 

till värdegrundsarbete i klassrummen, både av lärare och elevhälsopersonal. Rastaktiviteterna på 

skolorna har utvecklats.

� Minskningen av antalet unga inom KAA är bedöms inte vara kopplat till pandemin och  den fjärr-

undervisning som gymnasiet bedrev i våras. Snarare förklaras skillnaderna i att det ligger inom 

normalt variationsspann.

� Minskningen av antalet vuxna missbrukare beror på att ärenden har avslutats.

� Andelen köp av vård för 2020 års resultat där har analysen visat att redovisningen gjorts fel i rä-

kenskapssammandraget. Alla placeringar inom vuxna, inte bara för missbruk har rapporterats un-

der vuxna. 

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 

3 – MA. Källa: Kolada

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

25% 50% 25% 
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska. Källa: Kolada 92,9% 88,5% 25% 50% 25% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik. Källa: Kolada 94,3% 85,5% 25% 50% 25% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska. Källa: Kolada 94% 88,6% 25% 50% 25% 

74,3% 73,3% 25% 50% 25% Betyg åk 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla 

ämnen. Källa: Kolada/egen mätning
74,3% 73,3% <20% 

från 

100%

>20-

<40% 

från 

100%

>40% 

från 

100%

Genomsnittligt meritvärde åk 6. Källa: Egen mätning 209,3 >220 210-

220

<210

-8,2 -1,9 25% 50% 25% Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modell-

beräknat värde. Källa: Kolada/egen mätning
-8,2 -1,9 >5 -5 till 

5

<-5

Meritvärde åk 9 (17 ämnen). Källa: Kolada 219,6 230,5 25% 50% 25% 

Genomsnittlig betygspoäng – elever med gymnasieexamen. 

Källa: Kolada

14,5 14,0 25% 50% 25% 

Kommentar till resultaten

� Resultatet för andel elever som klarat alla delprov i matematik, åk 3, samlades inte in av Skolver-

ket och någon sammanställning är inte att vänta.

� Gällande måluppfyllelsen för åk 6-eleverna kan vi se mycket goda resultat. I fråga om andel med 
lägst betyg E i engelska, matematik och svenska har samtliga resultat gått från gult till grönt. Li-
kaså har andelen som uppnått godkänt betyg eller mer i alla ämnen ökat, men det är en bit kvar 
innan målet att nå godkända betyg i årskurs 6.

� Vi tappar i meritvärde i årskurs 9 jämfört med föregående år. Årets nior har haft svårare att nå 
högre betyg och färre elever har fått behörighet till gymnasiet. 

� I fråga om SALSA-värdet för åk 9-eleverna har det sjunkit till -8,2 från att tidigare år hållit sig på en 
förväntad nivå.

� Gymnasiet hade under stora delar av lå 20/21 bedrivit sin undervisning på distans. Trots detta 

ökade betygspoängsgenomsnitt, meritvärdet, betydligt inom gymnasiet, från att ha legat runt 

14,0 under flera år har medlet höjts rejält till 14,5 vilket är i paritet med rikssnittet. 

Analys

� Rektorer och lärare på grundskolan behöver analysera resultatet oftare för att sätta in rätt åtgär-

der. Elevernas resultat granskas oftare av skolledning och personal. 

� Rektorer och lärare behöver få tid till att fokusera på huvuduppdraget kring utbildning och peda-

gogiskt ledarskap. Rektorerna har arbetat med en tydligare organisation på skolorna med fokus på 

pedagogik. 

� Eleverna i framför allt åk 7-9 behöver få mer motivation i skolarbetet. Många presterar under sin 

förmåga. Ett mycket viktigt arbete för att öka motivationen är att se till hela ungdomen så att må-

endet blir bättre och man får ett sammanhang kring studierna. 

� Ett av fokusområdena för 2021 inom förvaltningen var att höja grundskolans resultat. Under året 

har ett analysarbete gjorts med grundskolans ledningsgrupp och ett par olika områden har identi-
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fierats; arbetets organisering och elevers mående och motivation. Grundskolan arbetar vidare 

med dessa områden.

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunika-

tion och läsning i förskolan

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

25% 50% 25% Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 

3 – svenska. Källa: Kolada/egen mätning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

<20% 

från 

100%

>20-

<35% 

från 

100%

>35% 

från 

100%

Data 

saknas 

Data 

saknas

25% 50% 25% Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år. Källa: 

SCB/KB/egen mätning

Ca 50 % Mäts 

helår

>20% 10-

20%

<10%

Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till 

skriftspråk, kommunikation och läsning. Källa: Egen mätning

Ingen 

mätning

0,26 >6 2-6 <2

* Antal barnboklån i kommunala bibliotek per barn 0-17 år

** Del av folkbiblioteksutlåningen som är utlån av barn- och ungdomsmedier

Kommentar till resultaten

� Resultatet för andel elever som klarat alla delprov i svenska, åk 3, samlades inte in av Skolverket 

och någon sammanställning är inte att vänta.

� DUK har avvecklats som dokumentation inom förskolan och ersatts av en ny dokumentation som 

utgår från läroplansmålen.
Analys

� En svårighet att följa måluppfyllelsen inom förskolan har varit att det endast finns strävansmål. 

Genom ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet är avsikten att en ny form av dokumenta-

tion kommer att göra det enklare och tydligare i arbetet med de enskilda barnen, utvecklingssam-

tal med vårdnadshavarna, överlämning till förskoleklass och rektors möjlighet att agera som peda-

gogisk ledare. 

� I grundskolans analyser framgår det att läsning och skrivning behöver bli bättre för en högre 

måluppfyllelse. Det sker ett aktivt arbete med läsa-, skriva-, räkna-garantin som infördes i skolla-

gen 1 juli 2019 och som är en garanti för tidiga insatser. 

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

och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation 

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå
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Resultat 

juni 

2022

84% 25% 50% 25% Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn. Källa: Social-

styrelsen/egen mätning

Resultat 

juni 

2022

84% >86% 77-

86%

<77%

Resultat 

juni 

2022

82% 25% 50% 25% Brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn. Källa: Socialstyrel-

sen/egen mätning

Resultat 

juni 

2022

82% >94% 87-

94%

<87%

Brukarbedömning LSS – helhetssyn. Källa: Egen mätning 100% 81% >84% 61-

84%

<61%

Antal brukare/kunder som erhållit förenklad handläggning. 

Källa: Egen mätning

56 be-

slut

50 be-

slut

>10 10-5 <5

Kommentar till resultaten

� Inga resultat finns för den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2021 då Social-

styrelsens upphandling av processen för enkäter dragit ut på tiden. Brukarenkäten har går ut till 

alla inom äldreomsorgen i januari 2022 och ett resultat väntas i juni 2022.

� LSS visar 100 procent nöjdhet.

� 56 beslut har gjorts över förenklad handläggning under 2021 vilket är några fler än året innan.

Analys

� Inom LSS verksamheten är det gruppboende och daglig verksamhet som fått ett resultat och som 

visar 100 procent nöjdhet. Övriga enheter har haft för låg svarsfrekvens eller haft för få brukare.

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och 

lokala arbetsmarknadens behov

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

9,5 % 10,46% 25% 50% 25% Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt. Källa: SKL/egen mät-

ning
9,5 % 10,46% <6% 6-8% >8%

80 79 25% 50% 25% Hållbart medarbetarskapsindex (HME), Ledarskap, motivation, 

styrning totalt. Källa: SKL/egen mätning
80 79 >80 69-80 <69

Arbetsmiljöindex. Källa: Egen mätning 68 66 >85 60-85 <60

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning. 

Källa: Egen mätning

85% 85% >80% 60-

80%

<60%

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen 

sysselsättning. Källa: Egen mätning

Under-

lag sak-

nas

Under-

lag sak-

nas

>80% 60-

80%

<60%

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens. Källa: Före-

tagsklimat

2,82 <73 73-

217

>217

��
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Kommentar till resultaten

� Sjukfrånvaron 2021 är 9,5%. Vilket är lite lägre än 2020.

� Det övergripande HME-resultatet är något bättre jämfört med 2020. Det totala resultatet för för-

valtningen och de enskilda sektorernas resultat för ledarskap, motivation och styrning är bra och 

stabilt och har så varit de senaste åren. 

� Resultatet för arbetsmiljön är godkänt och har förbättrats något jämfört med 2020. Många med-

arbetare upplever dock att de inte har energi kvar efter jobbet och så har det sett ut de senaste 

åren. Chefernas arbetsmiljö är över lag oroväckande. Flera sektorer har anmärkningsvärt låga ar-

betsmiljöresultat för den gruppen vilket inte är hållbart över tid. 

� Gällande andelen som kommer i egen sysselsättning efter yrkesvux är den preliminära siffran 

85%. Siffran är under bearbetning.

Analys

� Sjukfrånvaron har varit påverkad under året av pandemin i och med att medarbetarna ska stanna 

hemma vid minsta symptom. Å andra sidan har de som jobbat på distans haft möjlighet att ar-

beta fast de haft symptom. Det är också många medarbetare som slitigt väldigt hårt under pan-

demin och det kan vara orsaken till ett par långtidssjukskrivningar. 

� Många medarbetare och framför allt chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få 

balans i tillvaron och hitta stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredstäl-

lande i alla verksamheter. Flera chefer har allt för många medarbetare. Många medarbetare är 

specialister och ensamma i sina roller. Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och det gäller 

att analysera och tillvarata de positiva effekterna av pandemin, exempelvis möjlighet till distans-

arbete ett antal dagar per vecka. 

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av lan-

dets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga

Hög måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

34 - 

kolla

37% 25% 50% 25% Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-

15 år. Källa: SCB/egen mätning

37% >35% 15-

35%

<15%

33 (av-

ser 

2020)

36 (av-

ser 

2019)

25% 50% 25% Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år. Källa: 

Riksidrottsförbundet/egen mätning

33 (av-

ser 

2020)

v. 40 av-

ser 

2019

>32% 22-

32%

Under 

22%

Antal besökare i kulturhuset. Källa: Egen mätning 58 000 

(fysiska 

besök)  

& 

323 369 

virtuella 

besök

80 000 >250 

000

220 0

00-

250 

000

<220 

000
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Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning ”Sveriges 

friluftskommun”. Källa: Naturvårdsverket

Plats 5, 

bäst i 

Dalarna 

31 po-

äng

Plats 12, 

bäst i 

Dalarna, 

30,5 po-

äng 

<73 73-

217

>217

Antal sidvisningar naturkartan. Källa: Mätning sker via natur-

kartan

26 131 

(web-

ben)

30 000 

(web-

ben)

>1500

0

7500-

15000

<7500

Kommentar till resultaten

� Andelen elever som deltar vid kulturskolan sjunker men från mycket höga nivåer. Det har varit 

svårt för verksamheten att kunna marknadsföra sin verksamhet i och med corona-pandemin, 

bland annat har de inte kunnat genomföra några spelningar osv. under stora delar av året.

� 2021 fortsatte vara tufft för kultur och fritid på grund av pandemin. Såväl Leksandshallen som 

kulturhuset hade stängt under hela våren. Boklån fortsatte i form av digitala lån och utlämning av 

böcker via lucka. Under 2021 lånades 40 848 böcker ut i biblioteket på kulturhuset, jämfört med 

54 600 år 2020. Det är en nedgång men med tanke på den långa perioden av fysisk stängning är 

det ändock ett väldigt gott betyg i att biblioteket löst en svår situation och kunnat tillhandahålla 

böcker till våra medborgare. 

� Stora kultur- och fritidsaktiviteter såsom exempelvis midsommar och Dalecarlia cup ställdes in.

� Granberget har gått väldigt bra såväl i början av 2021 som början av säsongen i november/de-

cember 2021. Tyvärr tvingades man stänga innan påsk på grund av varmt väder och snösmält-

ning. 

� Nybyggnation av sporthallen fortgår och går bättre än beräknat, dock kommer kostnaderna för 

hallen överstiga budget vilket primärt beror på kraftigt ökade materialpriser. Hallen beräknas in-

vigas till hösten 2022. Byggnationen av sporthallen har även bidragit till att Leksands gymnasium 

har haft möjlighet att skapa en ny lokal idrottsutbildning med inriktning mot innebandy. 

� Leksands kommun har återigen placerat sig högt i Naturvårdsverkets ranking ”årets friluftskom-

mun”. I år hamnade Leksand på plats fem, en klättring från förra årets plats 12. Leksand fortsät-

ter vara den högst rankade kommunen i Dalarna.

� För att ytterligare stärka tillgång till centrumnära natur har samhällsbyggnadsutskottet under 

2021 beslutat att skicka ut beslut- och skötselplan för naturreservat Åkersön (på Åkerö) på sam-

råd. Under våren 2022 planeras beslut om naturreservatet tas i kommunfullmäktige. Leksands 

kommun rankas redan högt då det gäller medelavstånd till skyddad natur.

� Naturkartan ser en liten nedgång i användande med en minskning på 9 % (antal nedladdade si-

dor) från 2020. Detta går dock troligtvis att härleda till att ”hemester” var som störst året 2020 

och under 2021 började man återigen resa längre bort på sommarsemestern. Positivt är att även 

Gagnefs kommun införskaffat naturkartan vilket gör det lättare för medborgare att vandra över 

kommungränserna. 

� Kulturhuset har haft 58 000 fysiska besök under året och 323 369 virtuella besök. Utställningar 

har visats digitalt och totalt har kulturenhetens verksamheter haft över 22 400 besökare under 

året. 
Analys

� Pandemin har påverkat kultur- och fritidssektorn stort, såväl lokalt i Leksand som på nationell 
och global nivå. Trots den utmanande situation har Leksands kommun försökt hitta alternativa 
sätt att nå ut till våra medborgare med kultur och fritid. Såsom exempelvis en digital midsommar, 
eller digitala boklån. Medarbetare från Leksandshallen har stärkt upp Granberget som kunnat 
fortsätta sin verksamhet och tillhandahållit en möjlighet till att utöva fysisk aktivitet även då pan-
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demin varit som värst. Såväl våra medborgare som de som under en kortare period besöker oss 
har hittat ut i vår natur, vilket användandet av Naturkartan har visat. Mångfalden i utbudet Lek-
sands kommun kan erbjuda har under pandemin gett många grupper en möjlighet till någon 
slags normalitet. 

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt 

utveckla kommunens service och tillgänglighet

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat  

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala an-

talet blanketter. Källa: Egen mätning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

>75% 26-

75%

<26%

Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst. Källa: Egen mät-

ning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

>75% 31-

75%

<31%

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 

på vardagar, timmar/vecka. Källa: Egen mätning

Stängt 

under 

våren 

2022

Stängt 

sedan

n nov

>6 h 2-6 h <2 h

Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim-

mar/vecka. Källa: Egen mätning

Stängt 

under 

våren 

2022

Stängt 

sedan 

nov

<20 h 15-20 

h

<15 h

61 56 25% 50% 25% Delaktighetsindex. Källa: RKA/egen mätning

61 56 >70 45-70 <45

Kommentar till resultaten

� Öppettiderna för biblioteket och Leksandshallen blir 2021 inte relevant att mäta då dessa var stängda 

för besökare under stora delar av året på grund av pågående pandemi. 

� Förvaltningen har under året arbetat mot en pappersfri inskrivning i skolan genom att ersätta blan-

ketter mot e-tjänster. I stort har detta mål uppnåtts. Sammanlagt har ca 30 e-tjänster producerats.

� Delaktighetsindex har ökat från 56 till 61 från 2020–2021.

Analys

� Att skolan till stor del lyckades med målsättningen att uppnå en pappersfri inskrivning beror på att 

resurser avsattes enkom för uppdraget. Det kräver en startsträcka att börja producera e-tjänster och 

därför är det svårt att kunna göra detta lite vid ”sidan om”.

� De digitala kommunikationskanalerna utvecklas ständigt. De största kanalerna är kommunens webb-

plats och intranät samt olika konton i sociala medier. Verksamhetsstöd utbildar förvaltningens webb-

redaktörer för att säkerställa en god kvalitet på det som kommuniceras i syfte att förenkla och för-

tydliga för medborgarna. Kundtjänst arbetar med att införa chatt för medborgarna. 

 9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk plane-

ring och utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen

Godkänd måluppfyllelse

��
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Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

69 57 25% 50% 25% Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygg-

lov, antal dagar. Källa: RKA/egen mätning
69 57 <40 40-70 >70

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

25% 50% 25% Tillämpning av lagar och regler (Företagsklimat, svenskt nä-

ringsliv). Källa: Insikt/egen mätning

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

>78 70-78 <70

3,16 * 3,15 * 25% 50% 25% Tjänstemännens attityd till företagande (Företagsklimat, 

svenskt näringsliv)*. Källa: Svenskt näringsliv/egen mätning

53** 53** >83 75-83 <75

Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör. Källa: 

Egen mätning

400 100-

150 

bostä-

der

50-

100 

bostä-

der

0-50 

bostä-

der

Ingen 

data till-

gänglig 

22-01-

14

2,1 *** 25% 50% 25% Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade cykelvägar. 

Källa: RKA/egen mätning

470 m 1000 m >1000 

m

600-

1000 

m

<600 

m

* denna indikator redovisas inte i kolada och det är därav svårt att få fram en jämförande siffra gällande kvartiler på riket 
totalt. 
** maximal poäng sex. Den egna mätningen baseras på indextalet delat sex.
 *** cykelväg i kommunen, kommunal, meter/invånare N07803

Kommentar till resultaten

Leksands kommun fortsätter att öka. Per sista december 2021 hade Leksand 16 012 invånare, att 
jämföra med 15 801 vid årsskiftet 2020/21. Kommunen arbetar aktivt för att bidra till att denna trend 
fortsätter.

Gång- och cykelvägar: 
� Ny cykelplan antogs av kommunfullmäktige i november 2021. Planen syftar till att påvisa kom-

munens prioriteringar gällande utveckling av primärt gång- och cykelvägar inom kommunen.  
� Jävsnämnden har i november 2021 beviljat marklov för schaktning/fyllning för anläggande av 

gång- och cykelväg för att knyta ihop Limhagen med Lummerhöjden.  
� Vid nya vägen förbi förskolan Myran har 500 meter gång- och cykelväg färdigställts. I Insjön har 

ny gång- och cykelväg längs Insjövägen samt Faluvägen tillskapats för att bland annat göra vägen 
till och från skolan säkrare. I Tällberg pågår förarbetet för att anlägga cykelväg till Tällbergs skola. 
Arbetet med GC-väg till Häradsbygden fortsätter.  

Byggnation: 
� Totalt har 552 byggärenden inkommit 2021, detta jämfört med 493 år 2020. Det har sökts bygg-

lov för totalt 56 villor, att jämföra med 17 2020 och 12 stycken 2019.   
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� Uppdaterad bostadsförsörjningsplan för perioden 2021-2023 antogs av kommunfullmäktige i maj 
2021.  

� Bygglovet för Leksandsbostäders flerbostadshus på Käringberget har vid flertalet tillfällen över-
klagats men har nu fått beslut från mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte 
medges varpå byggnationen kan påbörjas. 

� Beviljat är också rivningslov för Torgkiosken, Paraden och Edshult. Detta för att möjliggöra ny-
byggnation av bostäder och restaurangverksamhet.

Detaljplaner: 
� I dagsläget pågår arbetet med flera större detaljplaner som syftar till att möjliggöra nybyggnation 

av bostäder. Exempelvis detaljplan Lummerhöjden, Åkerö Brofäste, Norra Hallberget i Siljansnäs 
samt Rosen Västra. 

� Detaljplan för terminal- och logistikcentrum i Insjön har fått planbesked. Planen utarbetas av en 
extern planförfattare. Denna kommer möjliggöra utveckling av området kring Bergkvistsågen och 
kommer kunna bidra med nya arbetstillfällen i kommunen. 

� Detaljplan för Limsjöänget har godkänts för samråd, planen syftar till att kunna möjliggöra livs-
medelshandel och skrymmande handel i området. 

� Detaljplan för Moskogsvägen är ute på samråd. Planen syftar till att kunna möjliggöra byggnation 
av Moskogsvägen. 

Tomter: 
� Samtliga kommunala industritomter på Limhagen är nu slutsålda, Byggmax öppnade under våren 

och ny padelhall öppnade strax innan jul 2021. I samma område är bygglov beviljat för bil-
vård/bilprovning. Under sommaren öppnade Sibylla upp ny restaurang nere vid riksväg 70. Även 
denna mark såldes av kommunen.  

� Endast ett fåtal kommunala tomter för byggnation av villor kvarstår. Samtliga tomter i Västanvik 
har sålts under året. 

Övrigt: 
� Leksands kommuns kulturmiljöprogram antogs i maj av samhällsbyggnadsutskottet. Programmet 

bidrar till att underlätta bedömningar och arbetet i bygglovsärenden. 
� Under hösten 2021 har arbetet med ny översiktsplan påbörjats. 
� Rekrytering inom exploateringsområdet kommer bidra till att kommunen kommer kunna arbeta 

effektivare med pågående exploateringsområden såsom exempelvis Lummerhöjden. 
� Under året har arbetet med att bygga en ny väg ner till Åhlbybadet initierats. Vägen syftar till att 

säkerställa säker passage ner till Åhlbybadet och anslutande båthamn samt möjliggöra byggna-
tion av ny containerterminal vid Bergkvist som utgör en viktig del för att kunna utveckla verksam-
heten. 

� För att säkerställa att Leksands kommun har rätt fastighetsinnehav och att de fastigheter vi har 
nyttjas på bästa möjliga sätt har en fastighetsstrateg anställts under året. Fokus i dagsläget är att 
skapa en helhetsbild över kommunens fastighetsbestånd och framtida behov. 

� Sektor samhällsutveckling har under året rekryterat ytterligare en mätingenjör för att stärka ar-
betet med kommunens mät- och kartverksamhet. 

Analys

� Många olika bitar för att uppnå hög måluppfyllelse pågår parallellt, nya bostadsområden exploa-

teras för att kunna tillskapa nya byggbara tomter för att fler personer ska kunna bosätta sig i Lek-

sands kommun. Kommunen bygger gång- och cykelvägar för att säkerställa säkra vägar till och 

från skolor samt bidra till att fler personer rör på sig i kommunen och på så vis ökar välmående 

hos våra medborgare med mera. Arbetet med ny översiktsplan har påbörjat som syftar till att 

sätta färdriktningen framåt och säkerställa byggbar mark även framledes.  Risken som finns med 

detta är att det är få personer som är involverade i samtliga områden vilket gör arbetet väldigt 

sårbart. 
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10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 

kommunala/regionala samarbeten

Hög måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Antal samverkansområden/delad resurs. Källa: Egen mätning 45 44 >50 40-50 <40

Ingen 

data till-

gänglig 

22-02-

10

-6 (av-

ser 

2019)

25% 

(övre 

kvar-

tilen)

50% 25% 

(lägst

a 

kvar-

tilen)

Nettopendling till kommun, andel (%). Källa: SCB/egen mät-

ning

-6 (av-

ser 

2019)

<-5 -5 till 

5

>5

Kommentar till resultaten

� Under 2021 genomfördes en utredning kring att utöka den gemensamma vuxenutbildnings-

nämnden med Rättvik att även innefatta arbetsmarknads- och integrationsenheten. Utredningen 

ledde fram till ett förslag som eventuellt beslutas under våren 2022. 
Analys

� Den ökade komplexiteten i samhället ställer ökade krav på kommunerna samtidigt som tillgäng-

liga resurser inte alltid ökar i samma takt. För att kunna möta denna utmaning, speciellt inom 

områden där kommunen är sårbar, till exempel kompetens kring ett visst område endast finns 

hos en ensam eller ett fåtal, gör att behovet till samverkan ökar. Det är viktigt att kommunen 

fortsätter arbeta aktivt med att hitta möjliga och nödvändiga samverkansområden, både internt 

och externt.

Finansiell måluppfyllelse
I följande avsnitt redogörs för de finansiella målen för Leksands kommun. Kommunfullmäktige har 

beslutat om fem finansiella mål för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en två-gradig färgskala.

Uppnått  

Ej uppnått  

1. Soliditeten inklusive den del av pensionsskuld som redovisas som ansvarsför-

bindelse ska förbättras mot föregående tre år

Resultat
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Kommentarer till resultat

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i vilken ut-

sträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kri-

terium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan be-

hålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuld-

sättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten har 

under 2021 ökat från 13%  till 16 % trots stora investeringar. Resultatet både 2020 och 2021 har legat 

över budget vilket är mycket positivt. Målnivån, det vill säga föregående tre års genomsnitt hamnade 

för perioden på 11,9 %

Figur 5. Kommunens soliditet, inkl. ansvarsförbindelse, angiven i % för perioden 2016-2021.

Målet har uppnåtts då soliditeten är högre än snittet (11,87 %) för de tre föregående åren och har va-
rit stadigt stigande de senaste åren. 

2. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % över budgetperioden 2021-

2024

Resultat

Kommentarer till resultat

Kommunen hade något av ett rekordår för investeringsverksamheten med byggande av både sport-

hall och äldreboende. De totala investeringarna uppgick till 159,8 mkr och exklusive exploaterings-

verksamheten uppgick investeringarna till 156,5 mkr. Självfinansieringsgraden stannar under året på 

50 %. Investeringstakten förväntas bli lägre kommande år men det är inte troligt att målet helt kom-

mer att nås under 2021-2024.  

Sammantaget kommer de höga investeringsnivåerna innebära högre kapitalkostnader och minskade 

ekonomiska ramar för verksamheterna. Det nya särskilda boendet minskar samtidigt en extern hyres-

kostnad på 8 mkr/år när kommunen går ur hyrda lokaler vilket motiverar en ett avsteg från målet 

med självfinansiering.
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11%

12%
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3. Överskottet ska motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över budgetperio-

den 2018-2022, samt för varje enskilt år

Resultat

Kommentarer till resultat

Målet nås för 2021 genom att resultatet hamnar på 3,6 % av skatter och bidrag, men inte för perio-

den då mätperioden omfattar år 2018 då kommunen hade ett negativt resultat.  Resultatet under 

2018 -2021 är 1,6 % och förväntas landa strax under 2 % för perioden 2018-2022. Målet är satt uti-

från att kommande investeringar ska klaras av utan ökad belåning, samtidigt som kommande genera-

tioner ska kunna få motsvarande offentlig service som dagens med samma skatteuttag. 

Figur 5. Diagram över kommunens resultat i relation till skatter och bidrag över perioden 2017-2021.

4. Sektorernas budgetföljsamhet

Resultat

Kommentarer till resultat

Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2021. Avvikelserna från budget är 

även under 2021 i huvudsak relaterade till pandemin. Ersättning för sjuklönekostnader och inställd 

verksamhet är huvudorsaken till budgetavvikelserna på sektornivå. Undantaget är inom Sociala sek-

torn som erhållit högre ersättning från Migrationsverket än vad sektorn hade räknat med. 

2021 2020 2019 2018

Politik & förvaltningsledning 0,3 2,5 -0,5 -1,3 

Verksamhetsstöd 7,3 6,2 7,8 0,6 

Utbildning -0,6 6,0 -3,0 -20,3

Sociala 5,8 -1,9 -1,5 -2,7 

Samhällsutveckling 2,4 5,5 5,1 2,9 

Totalt 15,3 18,4 7,9 -20,8 
Tabell 5. Sektorernas avvikelse mot budget för perioden 2021-2018, angivet i mkr.
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5. Verksamheternas nettokostnad ska inte öka snabbare än skatter och bidrag

Resultat

Kommentarer till resultat

Verksamhetens nettokostnadsökning var under några år relativt hög, men 2019 bröts trenden och 

skatter och bidrag ökar sedan dess mer än nettokostnaderna. Verksamhetens nettokostnad ökade 

under året med 3,6 % (32,7 mkr) och skatter och bidrag ökade med 4,5 % (42,7,8 mkr) jämfört med 

2020. Erhållen ersättning för sjuklönekostnader har sänkt förvaltningens nettokostnad med ca 5 mkr. 

Utan denna kompensation hade förvaltningens nettokostnad ökat med 4,1 % vilket är en relativt hög 

ökning givet att stora delar av förvaltningen har ställt in i princip all utbildning och kompetensutveck-

ling och mycket verksamhetsutveckling har skjutits upp. 

Över tid kommer avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna att stiga som en följd av höga inve-

steringsnivåer och förväntat högre räntenivåer. Höga investeringsnivåer med låg självfinansiering in-

nebär att en allt större andel av skatteintäkterna kommer att gå till kapitalkostnader, vilket minskar 

de kvarvarande resurserna till verksamheterna.

Figur 7. Kommunens nettokostnadsutveckling kontra intäktsutveckling gällande skatter och bidrag under perio-
den 2017-2021.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Resultatutveckling

Resultatutvecklingen för koncernen har vart mycket positiv de senaste tre åren, men det är i huvud-

sak kommunen som genererat ett växande överskott. Det kommer på sikt vara svårare att nå stora 

överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. Leksand Vatten AB budgeterar 

underskott som hanteras med obeskattade reserver, eget kapital och höjningar av taxor. Leksandsbo-

städer har ett par större nybyggnationer på gång. 
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Kostnadsutvecklingen är under kontroll, men pandemin har samtidigt inneburit en utvecklings- och 

utbildnings skuld. Förvaltningens nettokostnad har dock ökat med 3,6 % vilket är en hög ökning givet 

att stora delar av förvaltningen har varit påverkade av pandemin, men samtidigt har kommunen haft 

volymjusteringar inom framför allt äldreomsorgen. 

Leksands kommun har i grunden en stabil ekonomi, men det finns utmaningar i att det flesta av kom-

munens verksamheter ligger över den så kallade standardkostnaden. En del verksamheter upplever 

samtidigt att resurserna inte räcker till de behov man ser i verksamheten. Inom sociala sektorn har 

införandet av heltid som norm påbörjats och sektorn bedömer att detta kommer vara dyrt att ge-

nomföra brett inom sektorn. 

Resultat 
2018

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Resultat 
2021

Plan 
2022

Leksands kommun -9,8 9,2 25,7 35,9 17,1

Leksandsbostäder AB 17,3 18,0 18,1 13,9 7,0

Leksand Vatten AB 0,8 -4,3 -7,6 -5,0 -3,8

Totalt 8,3 22,9 36,2 44,8 20,3

Tabell 6. Resultat (mkr) för kommunkoncernen för perioden 2018-2022 före skatt och bokslutsdispositioner. Re-
sultatet skiljer sig från koncernresultat i resultaträkningen då resultat redovisas före skatt och dispositioner. 

Det positiva resultatet för Leksands kommun beror till stor del på pandemin genom inställd verksam-

het samt ersättning för sjuklönekostnader, samt ökade skatteintäkter. Det fortsatt gynnsamma rän-

teläget och lägre upplåningsbehov under 2021 än väntat, tillsammans med ökad utdelning från Dala 

Energi genom ett ökat aktieinnehav bidrar även till ett positivt finansnetto för kommunen. 

Den lägre upplåningen samt det låga ränteläget och mycket hög uthyrningsgrad bidrar till det positiva 

resultatet för Leksandsbostäder AB. Rörelsekostnaderna ökade dock med nästan 7 mkr medan rörel-

sens intäkter ökade med 2 mkr jämfört med 2020. 

För Leksand Vatten AB var priset för såld metall lägre än normalt även under första halvan av 2021 

vilket ses som en effekt av pandemin. Under andra halvan av 2021 steg priset till normalnivåer. Taxe-

höjningen inom både VA och avfall har inneburit att intäkterna har ökat under 2021 samtidigt som 

kostnaderna minskat inom båda verksamhetsområdena jämfört med 2020, men bolaget budgeterar 

fortsatt med underskott. 

De ekonomiska nyckeltalen har över lag utvecklats positivt även om låneskulden har ökat betydligt 

med anledning av byggnationen av det nya äldreboendet och den nya sporthallen. Cirka 24 % av 

kommunens lån förfaller inom en 12-månadersperiod. När dessa lån omsätts kommer räntenivån öka 

men samtidigt som en del äldre lån förfaller under 2023 och 2024 där räntan är upp mot 1,5 % så de 

ökade räntenivåerna slår igenom gradvis på befintlig lånestock. Räntekostnaden i primärkommun för 

2022 beräknas bli ca 3,7 mkr och om nuvarande lån refinansieras beräknas räntekostnaderna öka 

med ca 3 mkr till 2024, vilket bedöms vara hanterbart. Samtidigt har kommunen en relativt stor 

nyupplåning framför sig så det finns all anledning att försöka få upp självfinansieringsgraden av inve-

steringarna för att säkerställa att kommunen kan hantera höjda räntekostnader.

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Leksands (primär)kommun 68,8 79,2 108,6 159,8 144,5 82,5

Leksandsbostäder AB 113,7 10,3 13,6 23,1 163,1 100,5
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Leksand Vatten AB 64,0 43,8 40,7 61,1 73,0 21,7

Totalt 246,51 133,3 162,9 345,7 380,6 204,7

Tabell 7. Kommunkoncernens investeringar för perioden 2018-2023 

Under kommande år finns det fortsatt ett stort investeringsbehov i koncernen. Förutom bostäder 

och lokaler som äldreboenden samt sporthall, görs stora investeringar i infrastruktur av vägar, vat-

tenhantering och investeringar kopplade till exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av VA-nä-

tet och en utbyggnad av verksamhetsområden.  Upplåningen i koncernen fortsätter att öka och fram 

till 2024 beräknas skulden ha ökat till cirka 1 500 mkr om investeringar genomförs enligt plan. 

Pensionsskulden minskar men kostnaderna ökar

Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska över tid men förändringen i livslängdsantagande har inne-

burit en engångsjustering av avsättningar och ansvarsförbindelse under 2021. Det nya pensionsavta-

let som träder i kraft från 2023 stärker kommunsektorns konkurrenskraft och bidrar förhoppningsvis 

till att underlätta kompetensförsörjningen, men kostnaderna kommer samtidigt öka betydligt. För 

Leksand beräknas det nya avtalet innebära en årlig kostnadsökning på ca 9-10 mkr per år. Kommu-

nen har även en försäkringslösning för ett par högre tjänstemän som visat sig vara svår att budgetera 

och kostnadsbestämma vilket kan få relativt stor påverkan på pensionskostnaderna enskilda år. Un-

der 2021 har kommunen betalt en retroaktiv avgiftsjustering på ca 2 mkr. Sett till den totala pen-

sionsskulden fortsätter ansvarsförbindelsen minska men är mot bakgrund av de nya livslängdsanta-

gandena ca 7 mkr högre än prognosen föregående år. Även avsättningarna har ökat som en följd av 

ändrade livslängdsantagande. Beräkningen utifrån det nya pensionsavtalet är inte klart och hur den 

framtida skulden utvecklar sig kommer även påverkas av hur många av de som idag omfattas av KAP-

KL förmånsbestämda pension som väljer att gå över till det nya avtalet AKAP-KR från och med 2023.

Pensionsprognos utfall och prognos 2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ansvarsförbindelse 286,7 282,7 268,6 259,3 249,3 240,1
Avsatt till pensioner 42,2 49,6 54,8 58,0 60,0 63,5
Upplupna kostnader 20,6 20,6 21,2 21,7 22,3 22,9
Löneskatt 84,8 85,6 83,6 82,2 80,4 79,2

Summa skuld 434,3 438,6 428,2 421,1 411,9 405,8

Tabell 8 pensionsskuldens utveckling. Prognos per 31/12 2021 utan hänsyn till det nya avtalet AKAP-KR

Kommunen har avsatt medel i resultatutjämningsreserven vilket skapar en trygghet för ekonomiskt 

kärva år, men utredningen om kommunal hushållning föreslår en förändring av reserven. Kommunen 

kommer se över finansiella mål och nyckeltal när det kommer ytterligare beslut och vägledning.  

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det 

trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och re-

dovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där in-

täkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-

skottet ska kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren. 

Varje år ska en balanskravsutredning redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Den in-

leds med årets resultat, vilket reduceras och/eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. 
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När det är gjort, får man fram årets resultat efter balanskravsjusteringar före eventuell avsättning till 

resultatutjämningsreserven (RUR).  

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid försäljning av 

anläggningstillgångar räknats bort. Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för 2021. Ba-

lanskravsresultatet uppgår till 35,7 mkr då inga förändringar har skett i resultatutjämningsreser-

ven. Detta motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. 

Balanskravsutredning 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen         35,9

Reducering av samtliga realisationsvinster           0,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar         35,7

Användning av medel från resultatutjämningsreserven           0,0

Balanskravsresultat         35,7
Tabell 9. Balanskravsutredning för Leksands kommun år 2021, angivet i mkr.

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Från och med 2013 

finns det möjlighet att tillämpa RUR och föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska 

kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider när skatteintäkterna ökar för att sedan användas 

för att täcka underskott då skatteintäkterna minskar. Regler för kommunens reservering till och dis-

ponering av RUR finns i särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna får dispo-

nering ske när skatteunderlagsprognoserna för ett enskilt år faller under det tioåriga genomsnittet 

för skatteunderlagets utveckling. För 2018 då kommunen gjorde ett underskott var inte skatteutveck-

lingen sådan att en disponering från resultatutjämningsreserven var möjlig. Leksands kommun har 

ett tak för hur stor den totala avsättningen får vara, det taket uppgår till 6 % av de genomsnittliga 

skatteintäkterna för de tre senaste åren (2019–2021). Detta tak uppgår för tillfället till 56,6 mkr och 

reserveringen uppgår till 60,6 mkr.  

Resultatutjämningsreserv (RUR) 2021 2020 2019

Ingående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6

Reservering till RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0

Disponering av RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0

Utgående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6

Utgående värde/snitt av skatteintäkter tre senaste åren, % 6,4 6,7 6,8
Tabell 10. Resultatutjämningsreserv för åren 2019–2021, angivet i mkr.

Väsentliga personalförhållanden
Leksands kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där motiverade medarbetare ges 

goda förutsättningar i sitt arbete och är nöjda med ledarskapet och arbetsmiljön. 

Även i år har kommunen haft utmaningar med kompetensförsörjningen då större delen av året har 

varit ett annorlunda år och kärnverksamheterna har behövt få stöd utifrån denna situation. En stor 

del av stödfunktioners verksamhet har prioriterats till att stötta, informera och förse verksamheten 

och främst dess chefer med rätt förutsättningar att bedriva verksamhet. Stödet har varit att med di-

gitala verktyg och kanaler ge information för att hantera frågor utifrån pandemins påverkan. Ett stort 
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antal träffar för såväl kommunens chefer som medarbetare för att kontinuerligt informera lägesrap-

porter och beslut relaterade till pandemin har skett digitalt. 

Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Att arbeta ak-

tivt med kompetensförsörjning och säkerställa den kompetens som behövs på kort och lång sikt är 

därför direkt avgörande för att fortsatt kunna utföra kommunens uppdrag. Gemensamt för alla sek-

torer gällande utmaningar med kompetensförsörjning är att det finns svårigheter med att rekrytera 

rätt kompetens och med att utveckla, utbilda och behålla rätt kompetens. Vidare är krävande arbets-

miljö, ökat antal uppdrag samt hög frånvaro främst kopplat till sjukdom en utmaning i organisatio-

nen. 

Under året har HR-avdelningen tagit fram en övergripande kompetensförsörjningsplan för att möta 

organisationens utmaningar som kommunen har gällande kompetensförsörjning. För att arbeta med 

och möta utmaningarna kommer varje sektor att ta fram kompetensförsörjningsplaner med utgångs-

punkt i kommunens övergripande plan. 

Utifrån pandemins effekter har arbete med att ta fram digitalt stöd och material för våra chefer och 

göra det tillgängligt på vår webb fortgått under året. Syftet med det har varit att stärka kommunens 

chefer vad gäller främst arbetsmiljö och utifrån riskbedömningar och konsekvensanalyser hantera 

pandemins effekter. 

Under hösten har ett arbete påbörjats för att stärka och skapa rätt förutsättningar för kommunens 

chefer i deras ledarskap. Arbetet kommer innebära en större satsning på ledarskapet med olika le-

darutvecklingsspår till exempel med utbildningspaket och en översyn av chefernas organisatoriska 

förutsättningar och arbetsmiljö. Ett arbete har även påbörjats med att sätta en onboardingprocess 

på plats, för att ge våra framtida medarbetare en starkare kandidatupplevelse under rekryteringspro-

cessen och en bättre start i verksamheten. En process som kommer leda till att kommunens arbetsgi-

varvarumärke stärks på sikt.

 

Arbetsmiljöarbetet präglades under 2021 av pandemin och att finna arbetsformer, rutiner och riktlin-

jer för att hantera den utifrån olika förutsättningar vad gäller arbete på ordinarie platser respektive 

på distans. Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en sedan tidigare planerad inspektion med 

stickprov ute i verksamheten. I samband med inspektionen har förbättringsområden identifierats 

som rör bland annat information, sammanställning och uppföljning i det systematiska arbetsmiljöar-

betet samt tillbuds- och skaderapportering.

Som följd av pandemin och omställningen den innebar, med nya arbetssätt där digitala möten ersät-

ter de fysiska i mer eller mindre omfattning, startades projektet "Den nya arbetsplatsen" i syfte att 

möta de ändrade förutsättningarna. Inom friskvård pågår ett arbete med att ta fram en friskvårds-

strategi med målsättning att erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart arbetsliv genom hälso-

främjande friskvårdsarbete på individnivå, på grupp/arbetsplatsnivå och på övergripande nivå inom 

kommunens olika verksamheter.
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Årets medarbetarenkät visade bland annat att arbetsmiljön totalt sett har förbättrats. Motivation, le-

darskap och styrning fick fortsatt höga betyg och ligger något högre än 2020. Antalet upplevda kränk-

ningar har öka mot föregående år.  Riskanalyser utifrån resultatet genomfördes för att ligga till grund 

för fortsatt arbete och insatser. 

Under 2021 sjönk den totala sjukfrånvaron, från 10,50  % till 9,50  %. Minskningen syntes för såväl män 

som kvinnor. Sjukfrånvaron är dock högre än 2019, vilket fortsatt kan vara en effekt av pandemin där 

både sjukdom som frånvaro på grund av symptom och restriktioner inneburit en ökad frånvaro. Den 

sammanhängande sjukfrånvaron om 60 dagar eller fler har ökat från 34,6 % till 44,2 % och är återigen 

tillbaka i nästan samma nivå som 2019. 

 
Antalet tillsvidareanställa har under den senaste femårsperioden varit relativt stabilt. 2021 var det 

1219 personer, vilket är en ökning från året innan. Det är, liksom tidigare, en ojämn fördelning av 

män och kvinnor inom kommunen där majoriteten är kvinnor. 

De senaste fem åren har antalet visstidsanställda skiftat något och var som lägst nere på 106 perso-

ner 2019. Under 2021 har antalet stigit till 142 personer. Den totala sysselsättningsgraden ökade till 

88,4 % 2021 från 86,50 % 2020.    

Tabell 11. Sjukfrånvarostatistik för Leksands kommun år 2021-2018, angivet i procent (%).

Antal medarbetare   2021   2020   2019      2018   2017

Tillsvidare   1 219   1 174    1 111      1 162    1 178

Varav kvinnor       934      917       964          913       929

SJUKFRÅNVARO 2021 2020 2019 2018

Total sjukfrånvaro samtliga anställda 9,5 10,46 8,5 8,2

Sjukfrånvaro sammanhängande tid 60 dagar eller mer 44,2 34,59 46,4 47,4

Total sjukfrånvaro för kvinnor 10,3 12,92 8,9 9,0

Total sjukfrånvaro för män 7,7 11,05 7,1 5,6

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 29 år eller yngre 13,7 14,68 13,2 11,8

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49 9,4 9,75 7,3 7,3

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 50 år eller äldre 9 10,22 8,5 8,3

Långtidsfriska medarbetare med max 5 sjukdagar 44,4 36,3 49,1 50,0

Antal sjukdagar per person 27,7 30,0 23,9 24,9
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Varav män       285      257       216          249       249

Visstidsanställda       142      143       106          162       159

Totalt antal anställda   1 361 1 317    1 297      1 324    1 337

Årsarbetare   1 203 1 142    1 117      1 157    1 163

Tabell 12. Antalet anställda i Leksands kommun år 2021-2017.

Andel medarbetade % 2021 2020 2019 2018 2017

20-29 år 11 11 7 10 9

30-39 år 19 17 16 17 17

40-49 26 26 27 25 26

50-59 28 28 33 30 30

60-67 15 17 17 18 18

Tabell 13. Andel medarbetare per ålderskategori i Leksands kommun år 2021-2017, angivet i procent (%). Den 
totala sysselsättningsgraden har ökat igen under 2021 efter att ha varit på minskat 2020. 

Sysselsättningsgrad % 2021 2020 2019 2018

88,4 86,5 87,6 87,10
Tabell 14. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i Leksands kommun år 2021-2018, angivet i procent (%) av heltid.

Förväntad utveckling
Pandemin verkar äntligen vara över även om vi sannolikt kommer behöva leva med utbrott även 

framöver. Precis när samhället hade börjat blicka framåt mot en vår utan restriktioner och en möjlig-

het att äntligen kunna dra i gång olika projekt och utvecklingsinitiativ nås vi av beskedet att Ryssland 

har invaderat Ukraina. Konsekvenserna är svåra att förutsäga men påverkan kan komma att bli stor 

inom många områden. Hur långdraget kriget blir kommer ha stor påverkan på hur världsekonomin 

utvecklas. Operativa förberedelser har påbörjats för ett omfattade flyktingmottagande samtidigt som 

även kommunen rustar sig för ett annat säkerhetspolitiskt läge. 

Leksands kommun står liksom många andra kommuner inför utmaningar kommande år med en åld-

rade befolkning. För kommunen finns det även en osäkerhet i om befolkningstillväxten kommer fort-

sätta i samma takt, men planeringen finns genom aktivt arbete med exploatering. Bedömningen är 

fortsatt att det kommer att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera 

den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetill-

växten, och Leksand är inget undantag. 

Skatter och generella bidrag
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida skatte-

tillväxt. 2021 hade Leksand en relativ skattekraft på 92,2 % av rikets medelskattekraft, vilken dock 

beräknas sjunka 2022 igen. Kommunens skattekraft ökade mellan 2000-2015 för att ligga stabilt ett 

par år innan den började sjunka 2018 vilket har fortsatt fram till 2021 då den ökade en aning igen. 

De generella statsbidragen har ökat, men samtidigt fortsätter Leksands avgift inom LSS-utjämningen 

att öka om än i långsammare takt. Leksand fortsätter att betala en avgift inom kostnadsutjämningen 
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och även denna ökar det närmaste året. I grunden är det positivt för det visar bland annat på en stark 

socioekonomi, men samtidigt innebär det utmaningar för kommunen som fortsatt behöver göra vissa 

anpassningar för att komma ner i standardkostnader och höja kvalitén inom vissa verksamheter. 

Befolkning
Leksands kommun har använt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 

framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansätt-

ning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna 

viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten. Befolknings-

mängden beräknas per den 1 november varje år, och det är datumet året innan nuvarande år som 

styr vilken kommun en individ betalar skatt i. 

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. Flyktingkri-

sen till följd av kriget i Ukraina kan komma att innebära betydlig fler barn och unga. De åldersbeting-

ade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att sedan stabili-

seras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år måste för-

sörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands kom-

mun en ännu större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst gynnsamma för-

sörjningskvoten.

Övergripande kostnadsstrukturen och riktade statsbidrag
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 

Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande driftverk-

samheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.  

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 

riktade statsbidrag, måste täckas av intäkter från det interkommunala utjämningssystemet samt 

skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och bidrag 

försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och handlingsfriheten begränsas. 

En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.  

Tack vare besparingar och omstruktureringar under 2019-2021 har kommunen lagt en budget med 

ett överskott på 17,1 mkr för år 2022.  

Under 2020 beslutades om ytterligare statliga medel till kommunsektorn. En del engångssatsningar 

men även satsningar över tid så som äldreomsorgssatsningen, som anses vara ett generellt bidrag 

under 2021 då det inte finns krav på återbetalning. Inför 2022 kommer medel kunna återkrävas och 

kommunen har därmed hanterat dessa drygt 9 mkr som ett riktat bidrag. Samtidigt som medlen är 

välkomna tillskott till den kommunala verksamheten försvårar kravet på återkrav den långsiktiga pla-

neringen, minskar helhetsperspektivet på verksamheten och bidrar till ökad administration. 

Förväntad utveckling för de helägda bolagen 
Styrelsen antog en ny vision för Leksandsbostäder den 15 januari 2021. Den blev startskottet för att 

ta fram en flerårig affärsplan och se över organisationen. Bolagets roll i kommunens bostadsförsörj-

ningsplaner är fortsatt viktig. Bolaget kommer under 2022 äntligen starta upp bygget av Stjärnan, 

med 42 lägenheter i kv. Storgärdet.  

Inför 2021 höjde Leksand Vatten brukaravgifter med 5 % och anläggningsavgifterna med 10 %. Avfall-

staxan beslutades höjas med 5 % för 2021. Inför 2022 har beslut tagits att höja brukningsavgifterna 
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med 5 % och anläggningsavgifterna med 10 %. I december kom slutligt besked om att producentan-

svaret för returpapper överges och att ansvaret kommer att tillfalla kommunerna med början 2022. 

För Dala Vatten och Avfall innebär det att bolaget måste få ett system för gamla dagstidningar, retur-

papper och trycksaker på plats. Höjningen av avfallstaxan 2021 tog höjd för övertagande av ansvar 

från 1 januari 2022. Hållbar ekonomi är ett av de mål som återfinns i Dala Vatten och Avfalls verk-

samhetsplan tillsammans med mål för hållbar miljö, leveranssäkerhet, kommunikation och social 

hållbarhet. De tre strategiska fokusområdena för verksamheten 2022 - 2025 är Ett DVA (Dala Vatten 

och Avfall), Ordning och Reda, samt Digitalisering. Projektavdelningen har stärkts upp både vad gäller 

kompetens och resurser för att ge bättre möjligheter att genomföra projekt jämfört med föregående 

år. 

Finansiella rapporter

 RESULTATRÄKNING tkr

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

2021 2020 2021 2020
RESULTATRÄKNING (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 3 188 460 183 408 334 688 325 661
Verksamhetens kostnader 4,5 -1 099 481 -1 059 885 -1 196 115 -1 156 477
Avskrivningar 6 -41 831 -40 792 -73 305 -70 263
Jämförelsestörande poster 7 0 -2 917 -1 829 -2 917

Verksamhetens nettokostnader -952 852 -920 186 -936 561 -903 996

Skatteintäkter 8 762 236 718 794 762 236 718 794

Generella statsbidrag och utjämning 9 223 516 224 277 223 516 224 277

Verksamhetens resultat 32 900 22 885 49 191 39 075

Finansiella intäkter 10 6 378 6 079 3 802 3 549
Finansiella kostnader 11 -3 425 -3 248 -7 927 -8 271

Resultat efter finansiella poster 35 853 25 716 45 066 34 353 

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353 
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 BALANSRÄKNING tkr

2021 2020 2021 2021

TILLGÅNGAR (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 12 846 224 728 110 1 406 847 1 294 048
Maskiner och inventarier 13 36 532 37 266 279 868 277 137
Pågående nyanläggning 14 89 588 37 394
Summa materiella anläggningstillgångar 882 756 765 376 1 776 303 1 608 579

Finansiella anläggningstillgångar 15 73 720 66 180 36 421 28 846

Summa anläggningstillgångar 956 476 831 556 1 812 724 1 637 425

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter och förråd 16 52 435 52 571 54 435 54 690
Fordringar 17 129 777 113 012 133 074 110 252
Kassa och bank 18 78 230 198 490 108 084 198 958

Summa omsättningstillgångar 260 442 364 073 295 593 363 900

SUMMA TILLGÅNGAR 1 216 918 1 195 629 2 108 317 2 001 325

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

EGET KAPITAL 19
Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646
Övrigt eget kapital 455 859 430 143 590 232 555 880
SUMMA EGET KAPITAL 552 358 516 505 695 944 650 879

AVSÄTTNNGAR
Avsättningar för pen-
sioner 20                    61 686             52 432          61 686
Avsättningar för skatter                               - - 19 241 19 472
SUMMA AVSÄTNINGAR 61 686 52 432 80 927 71 904

SKULDER
Långfristiga skulder 21 371 208 322 879 976 406 1 012 845
Kortfristiga skulder 22 231 666 303 813 355 040 265 697
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SUMMA SKULDER 602 874 626 692 1 331 446 1 278 542

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 1 216 918 1 195 629 2 108 317 2 001 325

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna 23 352 865 357 808 352 865 357 808
Övriga ansvarsförbindelser 24 709 656 715 211 20 224 17 829

KASSAFLÖDESANALYS tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2021 2020 2021 2020
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353
Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 50 930 49 011 83 176 78 987
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 86 783 74 727 128 242 113 340
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -16 765 2 890 -22 822 12 313
Ökning/minskning förråd och exploateringsfastighe-
ter 136 -5 122 255 -5 989
Ökning/minskning kortfristiga skulder -72 147 47 686 89 343 40 587

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 993 120 181 195 018 160 251

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investering i materiella anläggningstillgångar -159 566 -105 802 -244 428 -159 998
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 083 3 254 2 041 3 646
Investeringsbidrag 509 825 509 1 013
Investering i finansiella anläggningstillgångar -7 540 -2 700 -7 575 -2 700
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 2 700 - 2 701
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 514 -101 723 -249 453 -155 338

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 75 000 65 000 163 800 95 000
Amortering av långfristiga skulder -26 000 -31 000 -198 486 -47 025
Upplösning skuldbokförda investeringar -1 753 -1 726 -1 753 -1 726
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 247 32 274 -36 439 46 249

ÅRETS KASSAFLÖDE -120 260 50 732 -90 874 51 162

Likvida medel vid årets början 198 490 147 758 198 958 147 796
Likvida medel vid periodens slut 78 230 198 490 108 084 198 958

Förändring av likvida medel -120 260 50 732 -90 874 51 162
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Noter

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag för planen-
liga avskrivningar. För att en inventarie ska räknas som anläggningstillgång ska den antas ha en livs-
längd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr. 

Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till av-
skrivningstider. Enligt KRL ska avskrivningar göras på en investering samma år den tas i anspråk. Av-
skrivningar beräknas ej för mark eller pågående investeringsprojekt.

I och med införandet av komponentredovisning, har Leksands kommun avskrivningstider mellan 3-75 
år.

Omsättningstillgångar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fakturafordringar med en förfal-
lodag äldre än sex månader har redovisats som osäkra fordringar.

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång.

Periodiseringar

Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 2 från RKR. Det innebär att redo-
visade skatteintäkter består av tre delar:
 - Preliminära inbetalningar under inkomståret.
 - Preliminär slutavräkning för innevarande år.
 - Slutavräkning för föregående år.

Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid med mera har periodiserats.

Avsättningar och skulder

Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbe-
talning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen.

Pensionsförmåner som intjänats från och med år 1998 redovisas som avsättning vad gäller komplet-
terande ålderspensioner (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp), garantipensioner och visstidspensio-
ner.

Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 21, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Pensionsskulden för förtroendevalda är räknat enligt RIPS 21, förutom de delar som står i konflikt 
med RKR:s rekommendationer. Till största del görs pensionsberäkningar av Skandia, förutom i ett 
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fall. Beräkningsgrunden är deras arvode och hur länge de har varit förtroendevalda. Skulden redovi-
sas under ansvarsförbindelserna. För samtliga förtroendevalda, förutom kommunalrådet, tillämpas 
OPF-KL. Skulden redovisas under avsättningar.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är tro-
ligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbin-
delse. Individuell del redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

Den särskilda löneskatten redovisas enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den kom-
munala redovisningslagen, den så kallade blandade modellen.

Semester och okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldbokförts. Sociala avgifter och 
de anställdas skatter för december har skuldbokförts.

Personalomkostnadspålägg har i samband med löneredovisningen påförts förvaltningarna med pro-
centuella påslag. Förtroendevalda 31,42 %, anställda på kommunala avtal 40,15 %.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Lea-
singavtal förekommer endast för fordon och maskiner. 

Lånekostnader
Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att det 
egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna kostnader/intäkter och 
interna skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen 
har kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit vägledande. 

DRIFTREDOVISNING

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% vilket inkluderar sociala avgifter 

och pensionskostnader. Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig av-

skrivningskostnad samt en kalkylränta på 0,8 % för årets genomsnittliga kapitalbindning. Internhyror 

för lokaler primärkommunen äger debiteras respektive verksamhet med självkostnad inklusive 

värme, vatten, el samt underhåll. Hyror inklusive driftkostnader för hyrda lokaler betalas direkt av 

ansvarig verksamhet. Vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande. Kostnader för kost 

och måltider inom utbildningssektorn och i Sociala sektorn interndebiteras inte utan fördes ut per 

verksamhet i RS efter faktiskt utnyttjande. Telefoner, verksamhetssystem samt verksamhetskopplade 

datorer och IT-utrustning så som elevdatorer betalas av respektive sektor. Lokalvård, fordon och da-

torer fördelas ut verksamhetsmässigt men budgeten ligger centralt och kostnaderna redovisas under 

sektor verksamhetsstöd. Kostnader för IT-drift och support, kundtjänst och övriga kommunövergri-

pande funktioner fördelas inte ut på verksamheterna. 
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Not 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Avsättning gällande pensioner är enligt beräkning från Skandia. 

All exploatering är bokförd som omsättningstillgång. Fördelning mellan omsättningstillgång och an-

läggningstillgång sker när projektet är klart. Jämförelsestörande poster bedöms från gång till gång, 

men bör uppgå till minst 1 mkr.

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 3 Verksamhetens intäkter tkr tkr tkr tkr

Försäljningsintäkter 12 036 11 861 23 253 23 434

Taxor och avgifter 35 707 30 676 95 338 86 708

Hyror och arrenden 10 293 9 691 82 433 81 236

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 87 766 92 306 87 766 92 306

EU-bidrag 914 1 285 914 1 285

Övriga bidrag 1 687 1 497 1 687 1 497

Försäljning av verksamhet och konsulttjäns-
ter 37 043 35 094 35 306 33 672

Övriga intäkter 3 014 998 7 991 5 523

Summa intäkter 188 460 183 408 334 688 325 661

Not 4 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter 664 937 635 896 700 937 669 799

Lämnade bidrag 19 124 21 307 19 119 21 307

Entreprenader och köp av verksamhet 175 627 179 601 166 776 171 199

Fastighetskostnader 29 480 27 069 44 101 40 723

Inköp av anläggningstillgångar 529 1 742 520 1 742

Konsulttjänster 9 979 7 401 30 420 26 619

Lokal- och markhyror 45 043 45 258 22 828 22 449

Pensionskostnader 53 029 44 004 54 767 45 556

Personalsociala kostnader 2 775 2 924 3 776 3 794

Förbrukningsinventarier och förbruknings-
material 33 717 33 149 35 799 35 228

Hyra/leasing av anläggningstillgångar 6 439 6 043 7 449 7 012

Bränsle, energi och vatten 15 344 13 653 34 767 31 214

Diverse främmande tjänster 15 142 13 620 15 064 13 213

Transporter och resor 7 150 6 854 10 915 10 790

Bolagsskatt - - -224 1 883

Övriga verksamhetskostnader 21 166 21 364 49 101 53 949

Summa kostnader 1 099 481 1 059 885 1 196 115 1 156 477

Not 5 Kostnad för räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision 125 125 355 335

Varav kostnad för de sakkunnigas gransk-
ning av räkenskaperna 120 120 350 330
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 6 Avskrivningar

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar -31 971 -30 944 -50 004 -47 385

Maskiner och inventarier -9 860 -9 848 -23 301 -22 878

Summa avskrivningar -41 831 -40 792 -73 305 -70 263

Not 7 Jämförelsestörande poster

Försäljning exploateringsfastigheter - 4 317 - 4 317

Bokförda värden exploateringsfastigheter - -1 718 - -1 718

Förlust vid avyttring av anläggningstill-
gångar

- -5 516 - -5 516

Utrangering av anläggningstillgångar - - -1 829 -

Summa jämförelsestörande poster - -2 917 -1 829 -2 917

Not 8 Skatteintäkter

Kommunalskatt 741 580 733 952 741 580 733 952

Preliminär slutavräkning innevarande år 18 039 -11 310 18 039 -11 310

Slutavräkningsdifferens föregående år 2 617 -3 848 2 617 -3 848

Summa kommunalskatteintäkter 762 236 718 794 762 236 718 794

Not 9 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 164 180 169 079 164 180 169 079

Införandebidrag  - 3 923  - 3 923

Regleringsbidrag 46 921 16 193 46 921 16 193

Generella bidrag från staten 10 672 33 785 10 672 33 785

Kostnadsutjämningsavgift -17 960 -15 217 -17 960 -15 217

Avgift till LSS-utjämningen -31 244 -27 719 -31 244 -27 719

Fastighetsavgift 50 947 44 233 50 947 44 233

Summa generella statsbidrag och utjäm-
ning 223 516 224 277 223 516 224 277

Not 10 Finansiella intäkter

Räntor på rörliga medel och utlämnade 
lån 281 281 507 488

Utdelning på aktier och andelar 3 263 3 034 3 267 3 034

Borgensavgift 2 806 2 737  - -

Inkassoavgifter 28 27 28 27

Summa finansiella intäkter 6 378 6 079 3 802 3 549

Not 11 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån -2 213 -2 021 -6 705 -7 044

Räntekostnad på pensionsskuld -735 -740 -735 -740

Räntekostnad på löneskatt -178 -180 -178 -180

Övriga räntor och bankkostnader -299 -307 -309 -307

Summa finansiella kostnader -3 425 -3 248 -7 927 -8 271
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 12 Mark byggnader och tekniska anlägg-
ningar

Ack, anskaffningsvärde IB 1 239 817 1 152 180 2 103 236 1 935 362

Årets anskaffningar 150 388 97 347 164 894 179 741

Nedskrivning -456 - -456 -

Utrangering -1 553 - -1 553 -

Årets försäljningar - -9 710 -3 947 -11 867

Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 388 196 1 239 817 2 262 174 2 103 236

Ackumulerade avskrivningar -511 707 -481 926 -809 188 -764 610

Årets försäljningar 1 432 2 159 3 077

Utrangering 632 - 632 -

Årets avskrivningar -30 897 -31 213 -48 930 -47 655

Ackumulerade avskrivningar UB -541 972 -511 707 -855 327 -809 188

Utgående bokfört värde 846 224 728 110 1 406 847 1 294 048

Avskrivningstider 5-75 år 5-75 år 5-75 år 5-75 år

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 25 år 25 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 13 Maskiner och inventarier

Ack, anskaffningsvärde IB 249 427 241 626 642 022 552 178

Överföring till annat slag av tillgång - -

Årets anskaffningar 9 177 8 414 26 671 91 226

Nedskrivning -368 - -368 -

Årets försäljningar/utrangeringar -945 -613 -2 538 -1 382

Ackumulerat anskaffningsvärde UB 257 291 249 427 665 787 642 022

Ackumulerade avskrivningar -212 161 -202 883 -364 885 -343 004
Årets försäljningar/utrangeringar 591 301 1 596 728
Nedskrivning 49 - 49 -

Årets avskrivningar -9 238 -9 579 -22 679 -22 609
Ackumulerade avskrivningar UB -220 759 -212 161 -385 919 -364 885
Utgående bokfört värde 36 532 37 266 279 868 277 137
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 12 år 10 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 14 Pågående ny- och ombyggnad

Ingående erlagda kostnader - - 37 394 148 293

Årets nedlagda kostnader - - 64 910 28 063

Omfördelning - - -12 716 -138 962

Utgående nedlagda kostnader - - 89 588 37 394
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 15 Finansiella anläggningar

Aktier, Leksandsbostäder 20 500 20 500 - -

Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 - -

Andra aktier och andelar 35 220 27 680 35 260 27 720

Långfristig fordran - - 1 161 1 126

Summa finansiella anläggningar 73 720 66 180 36 421 28 846

Not 16 Exploateringsfastigheter och förråd

Exploateringsfastigheter 52 151 52 312 52 151 52 312

Varulager 284 259 2 284 2 378

Summa exploateringsfastigheter och 
förråd 52 435 52 571 54 435 54 690

Not 17 Fordringar

Kundfordringar 8 474 13 785 12 803 14 472

Fordringar hos anställda 53 18 53 18

Fordringar hos staten 57 050 50 859 60 163 52 143

Mervärdeskatt 10 993 6 798 13 501 8 086

Förutbetalda kostnader 22 712 24 328 22 972 22 488

Upplupna intäkter 30 495 17 224 23 582 13 045

Summa fordringar 129 777 113 012 133 074 110 252

Not 18 Kassa och bank

Bankmedel 78 223 198 483 108 077 198 951

Insatsmedel 7 7 7 7

Summa kassa och bank 78 230 198 490 108 084 198 958

Not 19 Eget kapital

Ingående saldo 516 505 490 789 650 878 616 526

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353

varav resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646

Summa eget kapital 552 358 516 505 695 944 650 879

Därav beslutad avsättning för framtida 
pensioner.

73 100 73 100 73 100 73 100

Not 20 Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 42 195 39 909 42 195 39 909

Ränte- och basbeloppsuppräkning 687 396 687 396

Utbetalningar -1 961 -2 117 -1 961 -2 117

Nyintjänad pension 6 166 2 907 6 166 2 907

Ändring av försäkringstekniska grunder 2 076 - 2 076 -

Övrig post 479 1 100 479 1 100

Summa 49 642 42 195 49 642 42 195
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Löneskatt 12 044 10 237 12 044 10 237

Summa avsatt till pensioner 61 686 52 432 61 686 52 432

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

Uppdelning per förmån  

Förmånsbestämd ÅP 33 718 27 263 33 718 27 263

Särskild avtalspension 679 928 679 928

Pension till efterlevande 526 726 526 726

PA-KL pensioner 14 719 13 278 14 719 13 278

Summa pensioner 49 642 42 195 49 642 42 195

Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlå-
ning

Not 21 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 294 000 260 000 1 012 845 935 991

Nyupplåning under året 75 000 65 000 163 800 95 000

Omläggning av lån -26 000 -31 000 -85 478 -47 025

Amortering - - -57 800 -

Kortfristig del av långfristig skuld - - -85 169 -

Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 28 208 28 879 28 208 28 879

Återstående antal år: 15-70

Summa långfristiga skulder 371 208 322 879 976 406 1 012 845

  

De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur

Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp

Utan bindningstid 49 000 29 000 49 000 29 000

2021 - 26 000 - 147 700

2022 42 000 42 000 135 925 182 419

2023 57 000 57 000 217 110 168 685

2024 45 000 45 000 172 163 173 762

2025 30 000 30 000 195 400 138 100

2026 30 000 15 000 108 100 94 300

2027 - - 20 500 -

2028 50 000 50 000 50 000 50 000

2031 40 000 - 40 000 -

Summa 343 000 294 000 948 198 983 966

Genomsnittlig ränta % 0,69 % 0,75 % 0,65 % 0,73 %

Genomsnittlig räntebindningstid 3,39 år 3,18 år 2,65 år 2,78 år

Not 22 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 55 640 46 487 69 504 56 442

Preliminär skatt 10 255 10 804 10 255 11 503
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Sem- okomp övertid o ferie- och up-
peh.löne-skuld 35 449 33 634 37 515 35 801

Upplupna sociala avgifter 12 539 13 047 13 460 13 995

Upplupna ej utbetalda löner 5 314 6 440 5 425 6 826

Löneskatt på pensioner 5 268 5 767 5 448 6 047

Pensionsskuld individuell del 20 607 20 714 20 742 20 889

Negativ avräkning på skatteintäkterna 8 699 21 941 8 699 21 941

Kortfristig del av långfristig skuld 85 169

Förutbetalda intäkter 8 146 5 504 62 676 47 305

Upplupna kostnader 22 229 21 006 24 404 31 708

Övriga kortfristiga skulder 47 520 118 469 11 743 13 240

Summa kortfristiga skulder 231 666 303 813 355 040 265 697

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte uppta-
gits bland skulderna eller avsättning-
arna

Ingående ansvarsförbindelse 286 693 291 782 286 693 291 782

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 899 8 608 4 899 8 608

Ändring av försäkringstekniska grunder 7 054 - 7 054 -

Nyintjänad pension 563 436 563 436

Årets utbetalningar -16 577 -15 821 -16 577 -15 821

Övrig post 83 1 688 83 1 688

Summa pensionsförpliktelser 282 715 286 693 282 715 286 693

Löneskatt 68 587 69 552 68 587 69 552

Utgående pensionsförpliktelser 351 302 356 245 351 302 356 245

Uppdelning per förmån

Intjänad pensionsrätt 234 285 236 693 234 285 236 693

Särskild avtalspension 327 455 327 455

Visstidspension 6 043 5 575 6 043 5 575

Livränta 9 017 8 936 9 017 8 936

Efterlevandepension 4 399 4 821 4 399 4 821

PA-KL och äldre utfästelser 28 644 30 213 28 644 30 213

Summa pensionsförpliktelser 282 715 286 693 282 715 286 693

Pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 258 1 258 1 258 1 258

Löneskatt 305 305 305 305

Utgående pensionsförpliktelser förtro-
endevalda 1 563 1 563 1 563 1 563

Summa pensionsförpliktelser 283 973 287 951 283 973 287 951

Summa löneskatt 68 892 69 857 68 892 69 857

Summa utgående pensionsförpliktelser 352 865 357 808 352 865 357 808

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

Borgen gentemot

   Leksandsbostäder AB 315 660 364 360 - -

   Leksands Vatten AB 367 475 326 575 - -

   Övrigt 26 424 24 174 20 127 17 727
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kommunalt förlustansvar för egnahem 97 102 97 102

Summa 709 656 715 211 20 224 17 829

  

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 062 521 1 073 019 373 089 375 637

Not 25 Specifikation av ej likviditetspåver-
kande poster

Justering för avskrivningar 41 831 40 792 73 305 70 263

Försäljning Justering för realisationsför-
lust - 5 516 - 5 516

Justering för realisationsvinst -155 -139 -155 -139

Justering för gjorda avsättningar 9 254 2 842 9 023 3 184

Justering för övriga ej likviditetspåver-
kande poster - - 1 003 163

Summa 50 930 49 011 83 176 78 987

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi i Lindbodarna. Till detta har bo-

laget ett 30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en ansvarsförbin-

delse, då åtagandet ej kan beräknas med hänvisning tillförlitlighet p.g.a. tids-perspektiv, färdigställande, teknik-

utveckling och oklara regelverk.

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som 

per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-

ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd bor-

gensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som re-

spektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-

kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

��



54

Driftredovisning efter finansiella poster

KOMMUNEN Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

 Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Intäkter 163,4 188,5 187,7 198,7 229,5 249,4

-Förändring (%) 0,4% -5,5% -13,4 % -8,0 % -7,4 %

Kostnader, inkl. finansnetto 1 137,9 1 138,4 -1 105,1 -1 093,8 -1 116,2 -1 093,5

-Förändring (%) 3,0 % 1,0 % -2,0 % 2,1 % 2,3 %

Skatteintäkter och statsbidrag 975,3 985,8 943,1 904,3 877,0 869,8

-Förändring (%) 4,5% 4,2% 3,1 % 0,8 % 3,8 %

Resultat 0,8 35,9 25,7 9,2 -9,7 25,7

    

Politik & förvaltningsledning    

Intäkter 40,2 38,6 38,4 39,6 38,2 47,0

Kostnader -85,7 -83,8 -78,8 -76,1 -75,8 -83,1

Nettokostnad -45,5 -45,2 -40,4 -36,5 -37,6 -36,1

Sektor verksamhetsstöd    

Intäkter 2,9 3,6 36,5 47,0 99,0 103,5

Kostnader -108,3 -101,7 -103,7 -111,3 -159,4 -145,1

Nettokostnad -105,4 -98,1 -67,1 -64,3 -60,4 -41,6

Utbildningssektorn    

Intäkter 79,2 91,4 84,8 105,0 132,5 157,5

Kostnader -426,7 -439,5 -443,6 -520,1 -535,2 -536,8

Nettokostnad -347,5 -348,1 -358,8 -415,1 -402,7 -379,3

Sociala sektorn    

Intäkter 89,1 104,0 109,5 88,8 95,8 88,2

Kostnader -453,8 -462,9 -467,5 -371,5 -375,5 -361,4

Nettokostnad -364,7 -358,9 -358,0 -282,7 -279,7 -273,2

Sektor samhällsutveckling

Intäkter 29,5 28,9 40,4 36,3 38,5 12,8

Kostnader -79,4 -76,3 -94,8 -95,6 -104,6 -33,1

Nettokostnad 49,9 -47,5 -54,4 -59,3 -66,1 -20,3

Tabell 12. Resultatutveckling för Leksands kommun perioden 2021-2017, angivet i mkr. Under 2020 har IFO flyt-
tats från Lärande och stöd till Sociala sektorn och en mer renodlad utbildningssektor bildats. Förändring i den 
interna hanteringen av personalen i bemanningsenheten påverkar kostnad och intäktsredovisningen mellan 
verksamhetsstöd och i försa hand sociala sektorn jämfört med tidigare år. Från och med 2021 debiteras inte 
kosten till skolor eller särskilda boenden utan hanteras inom Verksamhetsstöd. 

Mellan åren 2015 och 2018 ökade bruttokostnaderna konsekvent i kommunen. Det är först mellan 
2018 och 2019 det sker ett trendbrott och bruttokostnaderna minskar. Under 2020-2021 ökade brut-
tokostnaderna delvis på grund av ökade kostnader för hanteringen av covid-19 inom i första hand 
vård och omsorg. De ökade intäkterna jämfört med budget kommer delvis från taxor inom förskolan, 
IKE ersättningar inom grundskolan och gymnasiet, vuxenutbildningen och en mycket välbesökt upp-
sättning av musicalen Shrek i musikskolans regi. Men de stora posterna är statsbidrag för extratjäns-
ter till AME, ersättning för merkostnader covid-19, ersättning för höga sjuklönekostnader samt högre 
ersättning från migrationsverket än väntat. Den stora förändringen över tid vad gäller intäkter är att 
ersättningarna från Migrationsverket minskat betydligt från 2016 då Leksand erhöll över 110 mkr. 
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 Utfall 
2020

Utfall 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Verksamhetssektorerna     

Politik -9,8 -10,2 -11,6 1,4

Förvaltningsledning -30,6 -35,0 -33,9 -1,1

Sektor verksamhetsstöd -67,1 98,1 -105,4 7,3

Sektorchef 6,5 7,0 8,8 1,8

Ekonomiavdelning 12,8 15,6 15,7 0,1

HR-avdelning 10,5 4,8 5,7 0,8

Kommunikationstjänstavdelning 2,9 3,0 4.1 1,1

Administrativ service 4,7 5,1 5,5 0,4

IT-avdelning 9,7 12,0 11,7 -0,3

Kundtjänstavdelning 3,6 4,2 4,5 0,3

Kost- och Lokalvård 16,4 46,4 49,4 3,0

Utbildningssektorn -358,8 -348,1 -347,5 -0,6

Sektorchef 7,3 6,9 6,7 -0,3

AME/Integration 3,7 3,5 4,4 0,9

Avdelning förskola 83,8 79,6 82,0 2,4

Avdelning grundskola 186,3 178,8 175,8 -3,0

Avdelning gymnasiet 66,7 67,4 66.0 -1,4

Vuxenutbildningen 4,5 5,0 5,8 0,8

Kulturskolan 6,6 6,8 6,8 0,1

Sociala sektorn -385,0 -358,9 -364,7 5,8

Sektorchef 4,9 4,8 7,3 2,4

Avdelning myndighet 113,9 91,6 101,7 10,1

Avdelning äldreomsorg 177,6 198,4 188,4 -10,0

Avdelning funktionshinder och stöd 61,6 64,0 67,3 3,2

Sektor Samhällsutveckling -44,3 -47,5 -49,9 2,4

Sektorchef 6,7 6,4 6,8 0,4

Avdelning Plan Karta Mät 2,7 3,5 3,5 0

Avdelning strategisk planering 6,0 5,7 8,1 2,4

Myndighetsavdelning 1,5 0,9 3,5 2,6

Näringslivsavdelning 1,9 4,8 5,0 0,2

Fritidsavdelningen 15,0 16,1 13,1 -3,1

Kulturavdelningen 10,5 9,9 9,8 -0,2

Verksamhetens Nettoram -868,6 -897,7 -913,0 15,3

Övrigt -1,7 3,5 3,7 -0,2

Avskrivningar -40,8 -41,8 -44,1 2,3

Pension- och personalkostnader -9,3 -17,0 -18,9 1,9

Verksamhetens Nettokostnader -920,4 953,0 -972,3 19,2

Skatteintäkter 718,8 762,2 752,4 9,8

Generella statsbidrag & utjämning 224,3 223,5 222,8 0,7

Finansnetto 3,1 3,2 -2,2 5,4

Finansiering total 946,1 988,9 973,1 15,9
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Årets resultat 25,7 35,9 0,8 35,1

Tabell 13. Kommunens utfall, budget och avvikelse för åren 2020 och 2021, angivet i mkr.

Tabellen ovan redogör för verksamhetssektorernas nettoutfall och avvikelser för år 2021. Avvikel-
serna per sektor, och i vissa fall per avdelning, kommenteras mer ingående i kommande stycken. 
Jämförelsen med 2020 påverkas av verksamhetsförändringar mellan sektorerna där kosten inte debi-
terats ut till verksamheterna inom utbildningssektorn och sociala sektorn, bemanningen och lön och 
lagts ut i verksamheterna och på Ekonomiavdelningen. 

Politik och förvaltningsledning (+0,3 mkr)
Politik redovisar ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget. Färre sammanträden och lägre arvo-
den tillsammans med outnyttjad reserv och fortsatt låga kostnader för överförmyndarverksamheten 
är de främsta orsakerna.

Förvaltningsledningen gör ett underskott på 1,1 mkr som i huvudsak kommer från fastighetssidan där 

uppdraget varit underfinansierat genom orealiserade besparingar kopplat till koncernbildningen och 

omorganisationen kring gata-park. 

Verksamhetsstöd (+7,3 mkr)
Till största del är överskottet pandemirelaterat och beror på personalfrånvaro samt att planerat ut-
vecklingsarbete och utbildningsinsatser inte hunnits med som en följd av frånvaro samt att personal 
arbetat med pandemirelaterade frågor i stället för sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Avdelning Kost och Lokalvård redovisar totalt ett överskott på 3 mkr. Inom Lokalvården, som redovisar 
ett överskott på 1,3 mkr, tillsätter man exempelvis inte vikarier den första dagen någon är frånvarande. 
På Kosten beror överskottet på 1,6 mkr på att färre måltider har serverats i skolan och förskolan under 
pandemin, dels på grund av sjukfrånvaro, dels på grund av distansundervisning. 

Fordonshanteringen som är organiserad under Ekonomiavdelningen har också, trots de ökade drivme-
delspriserna, gett ett överskott under året som är hänförbart till lägre utbytestakt av leasingbilar än 
planerat, samt att försäljning av fordon har gett överskott.

IT visar ett negativt resultat på -323 tkr. Det beror på ett ökat tryck på interna processer där bland 
annat digitaliseringsarbetet inom kommunen ger IT ett ökat tryck, men även på att system och proces-
ser ses över i en strävan att långsiktigt få en hållbar och effektiv hantering

Utbildningssektorn (-0,6 mkr) 

Utbildningssektorn redovisar ett underskott på 0,6 mkr. Utbildningssektorn redovisar en negativ avvi-

kelse om -0,6 mkr jämfört med beslutad budgetram. Den negativa avvikelsen består framför allt av 

underskott för grundskola och gymnasieskolan, medan Arbete och stöd samt Förskola och Vuxenut-

bildning redovisar större överskott. 

Sektorchef redovisar ett resultat om -0,3 mkr. Underskottet beror till stor del på ej budgeterade kost-

nader för projektering av paviljonger på Sammilsdalsskolan. Paviljongerna förväntas lösa de arbetsmil-

jöproblem som uppkommit på Sammilsdalskolan efter sammanslagningen av högstadiet och väntas 

vara på plats under 2022.

Enheten Arbete och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr för året och består av både 

positiva och negativa avvikelser. På intäktssidan ses lägre schablonintäkter från Migrationsverket gäl-
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lande nyanlända. Som följd av Covid-19 har mottagandet skjutits på, där kommunen tagit emot mer-

parten av tilldelad kvot under senare delen av året, vilket även inneburit att intäkterna skjutits fram. 

Enheten har inte heller haft lika många åtgärdsanställningar som budgeterat vilket genererar en positiv 

budgetavvikelse. Även Extra tjänster och övriga driftkostnader för arbetsmarknadsenheten genererar 

en positiv budgetavvikelse. 

Avdelning förskola genererar en positiv avvikelse motsvarande 2,3 mkr. Överskottet beror på högre 

intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre kostnader för barn i andra kommuner samt fristående för-

skolor än budgeterat. Avdelningen har även något lägre kostnader för tilläggsbelopp än budgeterat. 

De kommunala förskolorna genererar samtidigt ett överskott motsvarande 0,9 mkr, trots fem fler barn 

på årsbasis än som beräknades inför året. Förskolorna Myran och Tällberg hade något fler barn än 

budgeterat, vilket inneburit högre bemanning och därmed budgetunderskott. Samtidigt ses färre barn 

på förskolan Furuliden och Insjöns förskolor, vilket lett till lägre personalkostnader och budgetöver-

skott. Som en följd av Covid-19 har avdelningen haft hög frånvaro bland personal och barn under året. 

Frånvaron bland personalen har inte behövt ersättas med vikarier i samma omfattning då även många 

barn varit frånvarande.

Grundskola redovisar en negativ budgetavvikelse om -2,8 mkr. Underskottet förklaras framför allt av 

högre kostnader för verksamhetsbidrag till fristående skolor än budgeterat. Samtidigt har verksamhe-

ten något högre intäkter för elever från andra kommuner och lägre kostnader för elevhälsan än bud-

geterat. I övrigt består underskottet av högre personalkostnader för stödresurser, men även av utökad 

bemanning till följd av tillkommande elever. Insjöns grundskola och grundsärskola samt Åkerö skola 

redovisar större negativa resultat i form av högre personalkostnader, medan Sammilsdalskolan och 

Siljansnäs skola redovisar positiva resultat. Den kommunala skolan har haft 14 fler elever än budgete-

rat. Ökningen syns främst på Sammilsdalskolan, Tällbergs skola och Insjöns skola. 

Gymnasieskola redovisar ett underskott om -1,4 mkr för året. Underskottet består främst av högre 

nettokostnader för s.k. interkommunal ersättning. Avdelningen redovisar dels lägre interkommunala 

intäkter till följd av färre elever från andra kommuner, dels högre interkommunala kostnader till följd 

av fler leksandselever som utbildar sig på gymnasieskolor utanför kommunen. Detta gäller för både 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den negativa budgetavvikelsen på gymnasieskola består även 

av högre personalkostnader delvis till följd av utökning av antalet lärlingselever och tillfälliga kostnader 

för utbetalning av matersättning till elever våren 2021 när undervisningen bedrevs på distans. Samti-

digt påverkas resultatet positivt av att verksamheten redovisar lägre kostnader för inköp av undervis-

ningsmaterial, att projektresa inte kunnat genomföras och av att verksamheten inte kunnat köpa in 

elevdatorer till följd av avtalsproblematik. Inköpet av 2021 års elevdatorer förväntas istället göras i 

början av 2022. 

Vuxenutbildningen bedrivs gemensamt i samarbete med Rättviks kommun. Leksand kommuns andel 

av total nettokostnad motsvarar ungefär 5,8 mkr vilket är ungefär 0,8 mkr mindre än avsatt budgetram. 

Den positiva avvikelsen består framför allt av att större del av verksamheten finansierats av statsbidrag 

och andra projektmedel än budgeterat. Under året har Lärcentrum invigts i nyrenoverade lokaler som 

till viss del finansierats av statsbidrag.  

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor och förskolor är en budgetpost som har stor 

påverkan på sektorns ekonomiska utfall. På sektorsnivå står de för ungefär 2,8 mkr högre nettokost-

nader än budget fördelat på grundskola och gymnasieskola medan förskola redovisar lägre nettokost-
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nader än budget. De interkommunala intäkterna och kostnaderna har haft stor påverkan på särskilt 

gymnasieskolas prognoser och verksamheten behöver framöver analysera posterna djupare för att 

kunna göra bättre prognoser. Samtidigt behöver man jobba mer aktivt med marknadsföring och an-

passa programutbud efter efterfrågan för att locka elever till Leksands gymnasium.

Sociala sektorn +5,8 mkr

Den positiva budgetavvikelsen 2021 inom Sociala sektorn beror dels på att individ och familjeomsor-

gen (IFO) förbättrat sitt resultat för placeringar och ekonomiskt bistånd, dels att verksamheten erhål-

lit mer medel för återsökningar från Migrationsverket än tidigare bedömt. Sektorn erhöll ytterligare 

1,4 Mkr jämfört mot vad som togs upp i samband med delårsbokslut samt oktobers prognos. 

Andra statsbidrag som haft större positiv påverkan på resultatet i sektorn under året är dels statsbi-

drag för merkostnader Covid-19 ca 3 Mkr, dels ytterligare 3 Mkr i tillfällig sjuklöneersättning från För-

säkringskassan. 

Öppenvården redovisar en större plusavvikelse på ca 1,9 Mkr. För hög lokalkostnadsbudget för ung-
domsmottagningen, vakanta tjänster samt ej nyttjad utbildningsbudget är orsaker till plusavvikelsen. 

Den sektorsövergripande utbildningsplan som fanns för året har inte kunnat verkställas fullt ut som 

planerat på grund av restriktioner kring pandemin, detta tillsammans med vakanta tjänster för avdel-

ningschefer har påverkat resultatet positivt med ca + 2,4 Mkr.

Slutregleringen i samband med bokslut 2021 för timvikarier, övertidskostnader etcetera (månad 13) i 

sektorn bidrog även till en positiv resultateffekt på + 1,6 Mkr. Sektorn har arbetat med att minska an-

talet timanställda under året vilket utfallet indikerar.

Underskottet i Sociala sektorn finns inom äldreomsorgen som haft stora utmaningar med tillgång till 

vikarier. Framför allt hemtjänsten och de särskilda boendena har haft höga kostnader för fyllnadstid, 

övertid och kvalificerad övertid då ordinarie personal fått gå in och arbetat i brist på vikarier. Den to-

tala personalkostnaden i Sociala Sektorn har från 2020 till 2021 ökat med ca 13,8 Mkr. Faktorer som 

bidrar till personalkostnadsökningarna mellan åren är utökad sysselsättningsgrad som en följd av hel-

tid som norm, löneökningar samt personalutökningar utifrån volymer och behov. 

Äldreomsorgens kunder har blivit äldre och har större omsorgsbehov än tidigare vilket gör att mer 

personalresurser behövs. I resultatet ingår även en reservation för en månads dubbelhyra för Limsjö-

gården 1,8 Mkr. Äldreomsorgens resultat har vid årets slut påverkats negativt av flytten till Lyckavä-

gen vilket resulterat i merkostnader på ca 1,0 Mkr. Resultatet för Äldreomsorgen 2021 blev -10,0 

Mkr, i detta ingår särskilda boenden, kommunens hemtjänst, korttidsenheten samt hemsjukvården. 

Resultatet är en förbättring från delårsbokslutet 2021. I delårsbokslutet räknade sektorn med att en-

dast erhålla 62 procent av de sökta statsbidragen för utökade kostnader för covid-19. Sektorn har er-

hållit 91,4 procent av de sökta medlen samt räknade vid bokslutet med att få 80 procent av ytterli-

gare sökta medel. I resultatet ingår en reservation på 0,6 mkr för en eventuell upphandlingsskadeav-

gift till konkurrensverket till följd av otillåten direktupphandling inom HVB. 

Sektorn har inte kunnat utföra de utbildningar som hade behövts på grund av pandemin. Flertalet ut-

bildningar har fått ställas in och bidragit till minskade kostnader för vikarier. De utbildningar som pla-

nerats för medarbetarna har minimerats och detta kan få konsekvenser på sikt. Stora utbildningsin-

satser som varit har gällt hygien och hur man minskar smittspridning. Sektorn har också under pan-

demin stängt ner vissa verksamheter och fördelat om personalresurser där behovet funnits. Detta 
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har bidragit till att flera verksamheter visat ett plusresultat bland annat korttidsboendet SOL som 

gjordes om till en covid-avdelning men dock inte behövde användas. En avdelning på särskilt boende 

plomberades då behovet av platser minskade tillfälligt, avdelningen kommer att öppna igen under ja-

nuari 2021. Sektorn har även sökt fler statsbidrag för att höja kvaliteten. Statsbidragen har kunnat 

förstärka delar av de merkostnader sektorn haft för bland annat vårdintensiva brukare med multidia-

gnos och därmed ökat kvaliteten, delaktigheten och patientsäkerheten. 

Sektor samhällsutveckling (+2,4)

Sektorn redovisar ett överskott för 2021 men resultatet inom avdelningarna varierar. Totala perso-

nalkostnader för sektorn ger ett överskott på 1,9 mkr, även där blandat inom avdelningarna. Över-

skottet för personalkostnader beror på vakanser, sjukfrånvaro och andra ledigheter som inte regleras 

med vikarier. Sektorchef gör ett överskott totalt sett, men med både ökade kostnader för bland an-

nat vakter vid skolavslutning och midsommar, samt ökade intäkter i och med ett markåtkomstbidrag 

från Naturvårdsverket för att bilda ett naturreservat i Plintsberg.

Strategisk planering har ett överskott på 2,4 mkr gentemot budget primärt tack vare att planerade 

vägförrättningar inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Kostnader uppkommer framöver i 

stället. Även myndighetsavdelning gör ett överskott på 2,6 mkr. Sjukskrivningar och vakanser är en 

orsak men avdelningen har även haft betydligt högre intäkter från bygglov än budgeterat.

Fritid har en negativ avvikelse med 3,1 mkr beroende på lägre intäkter från skidanläggningen i Gran-

berget under våren. Intäktstappet är stort även för Leksandshallen då man haft begränsad aktivet 

hela året och helt stängt under våren 

Även Kulturavdelningen har påverkats negativt då de hade stängt delar av året och därmed gått 

miste om intäkter.

Finans (+20,1)
På finansieringssidan återfinns det största överskottet, både i form av reviderade skatteunderlags-

prognoser som sedan ändringsbudgeten i våras har justerats upp med 10,5 mkr. Men även kapital-

kostnaderna och finansnettot är en positiv avvikelse. I mål och budget hade kommunen räknat med 

gradvis ökade räntekostnader, men räntenivån sjönk ytterligare och upplåningen blev inte så hög 

som prognostiserat. Ett ökat ägande i Dala Energi innebar även ökad utdelning under året. Pensions-

kostnaderna ökade betydligt jämfört med 2020 men inte fullt i nivå med vad som hade avsatts i bud-

get. 

Leksandsbostäder AB (+13,4)
Bolagets resultat efter finansiella poster är positivt och uppgår till 13,4 mkr. Det fortsatt låga ränteläget 

bidrar positivt till resultatet.  De externa räntekostnaderna har minskat med 608 tkr och uppgick under 

året till 3 717 tkr. Resultatet är betydligt bättre än budget på 6,2 mkr men verksamhets kostnader, som 

uppvärmning och taxebundna har ökat jämfört med 2020. 
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Leksand Vatten AB (- 4,9)
Utfallet -4,9 mkr efter finansiella poster är 1,5 mkr sämre än budgeterat för Leksand Vatten AB. Det 

negativa resultatet efter finansiella poster bokförs mot tidigare års upparbetade vinster.  

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -2,8 mkr. Intäkterna har genom taxehöjningen 

under året ökat och verksamhetskostnaderna har minskat men avskrivningskostnaderna har ökat 

med 1,5 mkr jämfört med 2020. 

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster är -2,1 mkr. Höjda taxor har stärkt intäkterna 

som ökat mer än verksamhetskostnaderna och resultatet är 2 mkr bättre än 2020. 
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Investeringsredovisning
Nedan visas kommunens bruttoinvesteringar samt budget inklusive tilläggsanslag. 

Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 
2021

Förvaltningsledning, fastighet o Gata-Park 93,6 101,4 7,8

Verksamhetsstöd 1,5 2,9 1,4

Utbildning 1,1 1,7 ,6

Sociala Sektorn 2,8 5,1 2,3

Samhällsutveckling 60,7 82,0 21,3

Varav exploateringsverksamhet 3,3 13,5 11,2

SUMMA 159,8 193,2 33,4

Tabell 16. Nettoinvesteringar inom kommunen år 2021, angivet i mkr.

Större projekt 2021

Projekt Avslutat 
2021

Utfall 
2021

Ack. utfall Ack. bud-
get

Åtestående

Nya Tibble äldreboende Nej 81,6 147,8 182,0 34,2

Ny Sporthall Nej 50,3 63,0 69,1 6,1

Käringberget/Lummerhöjden Nej 1,5 6,2 24,6 18,4

Tabell 17. Större investeringsprojekt och över flertalet år, angivet i mkr. (*netto).

Under 2021 har kommunens investeringar i huvudsak fokuserats kring sporthallen samt det nya äldre-
boendet i Tibble – Lyckavägens särskilda boende. Arbetet har löpt på för båda projekten som har hållit 
tidplanerna väl. Inflyttningen i det särskilda boendet skedde i december er 2021. Slutkostnaden för 
sporthallen beräknas överstiga den ursprungliga budgeten med ca 5 mkr. En del av kostnadsökningen 
beror på ökade råvarupriser till följd av pandemin. Kostnaden för det särskilda boendet har klarat bud-
get men har en riskmarginal på 10% i budget som inte hade tagits med i byggnationen av sporthallen. 

Kommunen har investerat i underhåll och anpassning av fastigheter för 8,3 mkr under året, inklusive 
den särskilda satsningen på arbetsmiljöåtgärder inom grundskolan. Den enskild största investeringen 
här är ombyggnationen av nya lärcentrum för Vuxenutbildningen på Brandmannen för 1,3 mkr.  

Inom IT-området har investeringar bland annat gjorts i server och kommunikationsplattformar på 0,8 
mkr. 

Inom fritid har kommunen investerat i en ny pistmaskin på Granberget 1,5 (mkr) och förberedelser 
för nya löparbanor på Siljansvallen på 0,6 mkr.  

Investeringar kopplade till exploateringsverksamheten har under året inte genomförts enligt plan i hu-
vudsak berodde på resursbrist både hos kommunen och entreprenörer och konsulter. 
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Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 43 Dnr 2022/431

Årsredovisning Leksands kommun 2022

Beskrivning av ärendet

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till 35,9 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 3,6 % av skatter och bidrag. Budgeterat 
resultat för året var + 0,8 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen 
gentemot budget +35,1 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat 
uppgick till 45,1 miljoner kronor. 

Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 15 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2021 steg med 44 
mkr jämfört med 2020 och blev ca 10 mkr högre än budgeterat trots att 
kommunen under våren 2021 beslutade om en ändringsbudget utifrån de 
reviderade skattaunderlagsprognoserna.

Inom ramen för kommunens årsredovisning lämnas även årsredovisningarna 
för språktolksnämnden samt hjälpmedelsnämnden.   

Finansiella mål 

Fyra av de fem finansiella målen nås under 2021, men endast tre mål nås helt 
och hållet då kommunen inte når upp till ett resultat om 2 % av skatter och 
bidrag under planeringsperioden. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 13 % till 16 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed. 

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 3,6 % och skatter och bidrag 
med 4,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 50 %. För målperioden 2021-
2024 bedömer förvaltningen att målet om 100 % självfinansiering 
inte kommer att nås. Målet om 100 % självfinansiering nås därmed 
inte. Nettoinvesteringar uppgick till 159,8 miljoner kronor. 

- Årets resultat motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. För 
planperioden 2018-2022 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 1,6 %. 
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Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

Målet om 2 % överskott nås för 2021 men troligen inte för den 5-
åriga planperioden.

- Sektorerna har haft budgetavvikelser på totalt 15,3 mkr under 2021.  
Alla sektorer förutom utbildningssektorn, som gör ett mindre 
underskott på 0,6 mkr, går med överskott. Avvikelsen mellan 
bokslutet och delårsrapporten är 5 mkr och förklaras till stor del av 
att pandemin tog ny fart och att ett större statsbidrag betalades ut sent 
på året. Bedömningen är att målet nås. 

Verksamhetsmål 

Målet Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga 
samt målet om att Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och 
för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når hög 
måluppfyllelse. För övriga åtta mål är måluppfyllelsen godkänd.   

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 för Leksands kommun

Årsredovisning språktolksnämnden

Årsredovisningen hjälpmedelsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra åt förvaltningen att slutföra redaktionella justeringar av själva 
rapporten

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Kommundirektör

Ekonomichef 
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Årsredovisning för Leksands kommun 2021

Beskrivning av ärendet

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgick till 35,9 miljoner kronor för 
primärkommunen. Det motsvarar ca 3,6 %  av skatter och bidrag. Budgeterat 
resultat för året var + 0,8 miljoner kronor och därmed blev avvikelsen 
gentemot budget +35,1 miljoner kronor. Kommunkoncernens resultat 
uppgick till 45,1 miljoner kronor. 

Den positiva budgetavvikelsen för sektorerna på ca 15 miljoner kronor beror 
till stor del på ersättning för sjuklönekostnader, ökade statsbidrag och 
inställd eller uppskjuten verksamhet. Skatteintäkterna för 2021 steg med 44 
mkr jämfört med 2020 och blev ca 10 mkr högre än budgeterat trots att 
kommunen under våren 2021 beslutade om en ändringsbudget utifrån de 
reviderade skattaunderlagsprognoserna.

Inom ramen för kommunens årsredovisning lämnas även årsredovisningarna 
för språktolksnämnden samt hjälpmedelsnämden.   

Finansiella mål 

Fyra av de fem finansiella målen nås under 2021, men endast tre mål nås helt 
och hållet då kommunen inte når upp till ett resultat om 2 % av skatter och 
bidrag under planeringsperioden. 

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 13 % till 16 % 
och målet om ökad soliditet uppnås därmed. 

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 3,6 % och skatter och bidrag 
med 4,5  %. Målet om att verksamheternas nettokostnad inte skall 
öka snabbare än skatter och bidrag uppnås därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 50 %. För målperioden 2021-
2024 bedömer förvaltningen att målet om 100 % självfinansiering 
inte kommer att nås. Målet om 100 % självfinansiering nås därmed 
inte. Nettoinvesteringar uppgick till 159,8 miljoner kronor. 

- Årets resultat motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. För 
planperioden 2018-2022 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 1,6 %. 
Målet om 2% överskott nås för 2021 men troligen inte för den 5-åriga 
planperioden.

- Sektorerna har haft budgetavvikelser på totalt 15,3 mkr under 2021.  
Alla sektorer förutom utbildningssektorn, som gör ett mindre 
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underskott på 0,6 mkr, går med överskott. Avvikelsen mellan 
bokslutet och delårsrapporten är 5 mkr och förklaras till stor del av 
att pandemin tog ny fart och att ett större statsbidrag betalades ut sent 
på året. Bedömningen är att målet nås. 

Verksamhetsmål 

Målet Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga 
samt målet om att Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och 
för gynnande av kommunala/regionala samarbeten är de mål som når hög 
måluppfyllelse, för övriga 8 mål är måluppfyllelsen godkänd.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2021 för Leksands kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppdra åt förvaltningen att slutföra redaktionella justeringar av själva 
rapporten

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Årsredovisning 2021 för Leksands kommun

Årsredovisning språktolksnämnden

Årsredovisningen hjälpmedelsnämnden 

Språktolknämnden - revisionsrapporten 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Kommunrevisionen

Kommundirektör

Ekonomichef 
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Kommunalrådet har ordet

2021 präglades liksom året innan starkt av den pandemi som fortsatt svepte över världen och då 

även över Leksands kommun. Vi kastades mellan tider av starkt hopp med nytt vaccin och minskad 

smittspridning, till mer dystra stunder med nya virusvarianter och ökade sjuktal. Frågor om huruvida 

den just då pågående vågen av ökad smitta, sjukdom och död var ”den senaste” eller ”den sista” 

upptog många diskussioner, scenarier och beslut under året. Detta kom att påverka den kommunala 

verksamheten på många sätt – till innehåll och genomförande men även ekonomiskt och kvalitets-

mässigt. Jag beskrev i årsredovisningen för 2020 det året som ett ”både tragiskt och lärorikt” år och 

det är en beskrivning som passar även för 2021. 

Men under 2021 blev det ändå hög tid att prioritera ärenden och beslut som från början var tänkta 

att fattas under 2020. Bland annat påbörjades under våren äntligen arbetet med att ta fram en ny vi-

sion och den kom sedan att antas av kommunfullmäktige i november. Den tidigare visionen med tyd-

liga mål om att vi ska bli 18 000 invånare och att det ska vara lätt att leva har tjänat oss väl, men en 

samlad politik såg nu behovet av en vision med ett bredare perspektiv än den tidigare. Den nya visio-

nen tar utgångspunkt i Agenda 2030:s tre dimensioner för ett hållbart samhälle, dvs social, miljömäs-

sig och ekonomisk hållbarhet. Vår ambition är att vi som kommun ska bidra med det vi kan för att 

Leksand, Dalarna, Sverige och världen ska långsiktigt hållbar. I den nya visionen lyfts välfärdens kärna 

in tydligare och med högre ambitioner än tidigare. Vi ska år 2030 ha landets bästa grundskola och 

vara ledande inom omsorgen för våra äldre och funktionsnedsatta. Vi ska även fortsättningsvis vara 

en mycket trygg kommun och ha ett kultur- och friluftsliv av hög klass. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla förtroendevalda, medarbetare i kommunen och i våra bolag, företa-

gare, organisationer, föreningar och enskilda för ett gott arbete och samarbete under detta år. Detta 

är den fjortonde - och sista - årsredovisningen som jag är ansvarig för i min roll som kommunstyrel-

sens ordförande. Jag blev vald 2008 under finanskrisens tumultartade inledande skede och fick leda 

ett förändringsarbete som jag skulle påstå inte har avstannat sedan dess. Att hela tiden utveckla 

kommunen är och har varit ett signum för Leksand och är enligt mig ett av skälen till att vi under 

2021 stod för 30 % av befolkningsökningen i hela Dalarna, trots att vi ”bara” har 6 % av befolkningen 

boende i kommunen.  

Det har förvisso under 2021, precis som under de flesta år, funnits starka folkopinioner – för och 

emot - i många frågor, men om utvecklingen sker med respekt för de demokratiska spelreglerna så 

kommer den lokala demokratin stå sig stark. Firandet av de första hundra åren av demokrati i Sverige 

skedde på grund av pandemin inte med den pompa och ståt som det förtjänade, utan fick firas ge-

nom ett idogt lokalt demokratiskt arbete där alla folkvalda deltog med stor energi – och det blev 

kanske det bästa högtidlighållandet av alla!

Ulrika Liljeberg (c)

Kommunstyrelsens ordförande
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Från Vision 2025 till Vision 2030
År 2012 antog kommunfullmäktige Vision 2025. Ambitionsnivån var hög med målsättningen att bibe-

hålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommunen genom fortsatta kvalitetshöjningar och 

satsningar inför framtiden.  

Visionen för kommunen uttalade även att det ska vara Lätt att leva i Leksand: ”Här möts öppna och 

levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och om-

tanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi 

har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra 

gemensamma verksamheter. 

Under 2021 har kommunen arbetat fram en ny vision som tar avstamp i vision 2025 men blickar mot 

2030 och förtydligar välfärdsuppdraget. 

 Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi till-

sammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar 

gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation. 

Vi har en av Sveriges främsta grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer 

med funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke 

präglar vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområ-

det. 

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är 

grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna 

möta framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett 

modernt sätt oavsett var i kommunen man bor.

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt 

och ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig 

välfärd och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgi-

vare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare.

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsätt-

ningar. Vi har ett rikt kulturliv som tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, 

integration och sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av va-

ror, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra 

förutsättningar för expansion och tillväxt.

Arbetet under 2021 har vägletts av vision 2025 och de politiska mål som antogs 2019, men en om-

svängning har påbörjats och verksamheten blickar nu mot 2030.  
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Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnar Leksands kommun information om förvaltningen av kommunen och 

den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Översikt över verksamhetens utveckling
För den kommunala koncernen blev 2021 ett resultatmässigt bra år med avsevärt bättre resultat för 

framför allt kommunen och Leksandsbostäder än budgeterat. Den kommunala koncernen redovisar 

för verksamhetsåret 2021 ett resultat på 45,1 miljoner kronor. För primärkommun är resultatet ett 

överskott på 35,9 miljoner och för Leksandsbostäder ett överskott på 13,9 mkr.  För Leksand Vatten 

blev resultatet  - 4,5 vilket var 1,5 mkr lägre än budgeterat, men samtidigt bättre resultatmässigt än 

år 2020.

De senaste åren har präglats av ekonomisk osäkerhet och omställning och så även 2021 där pande-

min har fortsatt att påverka verksamheten i mycket hög utsträckning. Årets positiva resultat är delvis 

en effekt av pandemin där flera verksamheter varit kraftigt påverkade. Även under år 2021 erhöll 

kommunen ersättning för sjuklönekostnader ( 5 mkr) vilket i vissa verksamheter, som inte tar in vika-

rier, har inneburit en budgetförstärkning. Men merparten av överskottet beror på en positiv avvi-

kelse på finansen (+ ca 20 mkr) där skatteintäkterna ökade med 10 mkr jämfört med budget. Föränd-

ringen i livslängdsantagande som beslutades 2021 har inneburit att avsättningarna för pensioner 

ökade betydligt under 2021 men totalt sett blev kostnaderna för pensioner ändå lägre än befarat och 

den summa som avsatts i budget. Även det fortsatt låga ränteläget påverkar positivt och genom-

snittsräntan på kommunens och koncernens lån var än lägre 2021 än 2020.  

Kommunen har fortsatt arbetet med att ställa om och anpassa verksamheten och har jobbat med att 

analysera standardkostnader och effektivitet, men pandemin har haft stor eller mycket stor påverkan 

på nästan alla verksamheter och utrymmet för utveckling har varit begränsat även under 2021. 

Nettoinvesteringarna har vart höga under året framför allt i kommunen som investerade 159 mkr i 

bland annat bygget av nya sporthallen och Lyckavägens särskilda boende. För Leksandsbostäder var 

investeringarna betydligt lägre än budgeterat på grund av försenade byggprocesser som i stället 

kommer startas upp under 2022. Upplåningen har därmed ökat framför allt i primärkommunen. 

Den kommunala koncernen

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 334,7 325,7 331,6 343,4 365,7

Verksamhetens kostnader -1 196,1 -1 156,5 -1 139,7 -1 157,0 -1 129,7

Skatteintäkter 985,7 943,1 904,3 877,0 869,7

Årets resultat 45,1 34,4 20,3 4,0 32,8

Soliditet (%) 33,0 32,5 32,9 33,3 36,0
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Soliditet inkl. pensionsskuld 
(%)

16,3 14,6 13,5 12,5 13,4

Självfinansieringsgrad inv. (%) 48,5 65,5 74,1 28,2 70,5

Nettoinvesteringar 244,3 159,8 133,3 240,8 147,6

Låneskuld, lång 936,0 983,7 936,0 861,7 759,6

Folkmängd 16 012 15 801 15 807 15 804 15 640

Tabell 1. Den kommunala koncernens utveckling de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr.

Kommunen

Kommunen, mkr 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 188,5 183,4 195,2 217,7 241,8

Verksamhetens kostnader 1 099,5 -1 059,9 -1 053,7 -1 079,7 -1 048,3

Skatteintäkter 985,8 943,1 904,3 877,0 869,7

Årets resultat 35,9 25,7 9,2 -9,8 25,7

Soliditet (%) 45 43,2 45,2 47,2 48,1

Soliditet inkl. pensionsskuld 
(%)

16,0 13,2 11,7 10,7 11,7

Självfinansieringsgrad inv. 
(%)

50,0 61,1 61,3 41,3 126,3

Nettoinvesteringar 159,8 108,7 79,2 68,8 57,3

Låneskuld, lång 371,2 322,9 289,8 260,9 260,7

Antal anställda 1 361 1 317 1 297 1 324 1 337

Folkmängd 16 012 15 801 15 807 15 804 15 640

Skattesats (%) 21,82 21,82 21,82 21,82 22,29

Tabell 2. Kommunens utvecklig de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. Skattesatsen förändrades 2018 i 
samband med en skatteväxling då Region Dalarna tog över ansvaret för kollektivtrafiken. I samband med detta 
minskade kommunens skatteintäkter 

Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs hur kommunens organisation är uppbyggd både gällande den politiska- och 

tjänstemannaorganisationen samt kommunala bolag och andra utförare. 
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Figur 1. Schematisk bild över Leksands kommuns politiska organisation

Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare och revision.  Kommunen är organise-

rad i en förvaltning.

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Lek-

sands kommun äger även 25% av aktierna i Dala Vatten och Avfall AB samt ca 21% av aktierna i Dala 

Energi AB. 

Leksandsbostäder AB är det största bostadsföretaget i kommunen. Förutom det egna fastighetsbe-

ståndet utför bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller fastigheter, gator 

och vägar samt parker. 

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. Bolaget har 

som uppgift att äga, förvalta och utveckla anläggningen. Leksand Vatten AB har även ansvaret för 

drift och utveckling av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksand Vatten AB:s verksamhe-

ter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB. 

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för 

all kommunal verksamhet. Fullmäktige beslutar om övergripande och strategiska frågor som exem-

pelvis kommunens budget, kommunalskatten och mål för verksamheten. Kommunfullmäktige i Lek-

sand har 49 ordinarie ledamöter och 27 ersättare.

Jävsnämnd

Gemensam nämnd för språktolkförmedlning

KOMMUNFULLMÄKTIGERevision
Fullmäktige-

beredning

Individnämnd

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Allmänna utskottet Utbildningsutskottet
Utskottet för 

samhällsbyggnad
Socialutskottet

Krisledningsnämnd

Gemensam nämnd för vuxenutbildningen

Valnämnd

Överförmyndare

KOMMUNSTYRELSE
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Centerpartiet 15

Socialdemokraterna 10

Moderaterna 8

Kristdemokraterna 4

Vänsterpartiet 4

Sverigedemokraterna 4

Bygdepartiet 3

Liberalerna 1

Totalt 49
Tabell 3. Mandatfördelning 2018-2022.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala 

verksamheten. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds först av kommunstyrel-

sen. Kommunstyrelsen bevakar också frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekono-

miska ställning. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Utskotten 
Till stöd för uppdraget har kommunstyrelsen fyra utskott, med specialinriktning inom olika verksam-

hetsområden

• Allmänna utskottet

• Utbildningsutskottet

• Socialutskottet

• Samhällsbyggnadsutskottet

Fördelningen av platserna i utskotten speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige och det 

är kommunstyrelsen som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten.

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

• Valnämnd

• Individnämnd

• Jävsnämnd

• Krisledningsnämnd

Kommunen har också tre gemensamma nämnder med andra kommuner inom områdena vuxenut-

bildning, hjälpmedelsfrågor och språktolkförmedling.
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Figur 2. Schematisk bild över Leksands kommuns koncern och information om privata utförare inom kommu-
nen.

En gemensam förvaltning
Kommunen är organiserad i en förvaltning som i stort speglar den politiska organisationen. Det är 

förvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer. Sektorerna 

ansvarar för respektive utskotts verksamhet med vissa undantag framför allt inom sektorn Samhälls-

utveckling. 

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

är också delägare eller medlem i tretton andra bolag eller föreningar, bland annat Dala Vatten och 

Avfall AB, Dala Energi AB, Visit Dalarna AB, Dalhalla förvaltning AB, Föreningen Leksand-Gagnefs före-

tagshälsovård, Föreningen Sätergläntan och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunen har Stif-

telsen Leksands naturvårdsfond som har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Lek-

sands kommun.

Gemensamt räddningstjänstförbund
Sedan 2019 ingår Leksands kommun i det gemensamma kommunalförbundet Brandkåren Norra Da-

larna tillsammans med Vansbro, Orsa, Mora och Älvdalen. Förbundet ingår inte i koncernsamman-

ställningen utan redovisas under ansvar för Förvaltningsledningen. 

Privata utförare
Leksands kommun har två privata utförare inom grundskole- och fritidshemsverksamhet som har 

17 % av det totala elevunderlaget årskurserna F-9, inskrivna. I kommunen finns det åtta privata utfö-

rare inom förskoleverksamhet som har 24 % av det totala barnunderlaget inskrivna. Leksands kom-

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

PRIVATA UTFÖRARE

FÖRVALTNING KONCERNFÖRETAG Grundskolor och fritidshem

Profilfriskolan Excel AB

Förvaltningsledning Leksandsbostäder AB 100 % Stifelsen Segerbaneret

Förvaltningschef: Caroline Smitmanis Smids Styrelseordförande: Ulrika Liljeberg

Förskolor

Sektor verksamhetsstöd Leksand vatten och avfall 100 % Winberg sustainable development AB

Sektorchef: Maria Bond Styrelseordförande: Per Spik Arenans förskola AB

Föräldrakooperativet Elefanten ek. förening

Ulbildningssektorn  Brandkåren Norra Dalarna 17,5% Krabat föräldrakooperativa förskola ek. förening

Sektorchef: Carin Fredlin Kommunalförbundet med Mora/Orsa/ Vansbro/Älvdalen Föräldrakooperativet Knippan ek. förening

Föräldrakooperativet Pyret ek. förening

Sociala sektorn Föräldrakooperativet Grankotten ek. förening

Sektorchef: Ulrika Gärdsback Västanviks folkhögskola ek. förening

Sektor samhällsutveckling Ordinärt boende

Sektorchef: Åke Sjöberg Anneli omsorg, från 1/11 Allegio Omsorg

��



10

mun har en privat utförare inom hemtjänst som ombesörjer ca 20 % av den totala brukartidsvolymen 

i kommunen. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkningsutveckling
Kommunen har målmedvetet arbetat för en befolkningsökning genom visionen om att år 2025 nå 

18 000 invånare. Efter ett par år med stagnerade befolkningsutveckling hade kommunen rekord-

många invånare den 31 december 2021. 

Den huvudsakliga orsaken till att befolkningsökningen gått trögt under ett par år har bedöms vara 

bristen på bostäder. De senaste två åren har det varit högt tryck på bygglov. Kommunen handlade  

56 ansökningar om bygglov för villor under 2021, att jämföra med 17 ansökningar 2020.  Det stora 

antalet ansökningar tillsammans med en fortsatt mycket lång och växande kö hos Leksandsbostäder 

kan vara en indikator på en fortsatt positiv befolkningsutveckling kommande år.  

Liksom tidigare år var det tyvärr fler som avled än föddes i Leksands kommun. I stället är det en stark 

inflyttning som gör att kommunen växer år för år. Under 2021 flyttade 976 personer till kommunen 

medan 710 flyttade härifrån. Cirka 60 procent av de som väljer att bosätta sig i Leksand kommer från 

kommuner utanför Dalarnas gränser och en ovanligt stor andel av inflyttarna består av barnfamiljer. 

6-16 åringarna och 30-39 åringarna ökar tillsammans med 141 personer.

Kommunen behöver öka invånarantalet bland annat för att klara kompetensförsörjningen framöver, 

då många går i pension de närmaste åren. Antalet arbetstillfällen i kommunen har ökat och även ar-

betspendlingen till kommunen har ökat. 

Figur 3. Diagrammet redogör för faktisk befolkningsutveckling t.o.m. 2021

Bostadssituationen
Bristen på bostäder bedöms trots den positiva befolkningsutvecklingen fortsatt vara ett problem. 

Leksand är i stort behov av tillskapande av nya lägenheter och få fram byggbar mark för nybyggna-

tion av både villor och flerbostadshus. Bara i Leksandsbostäders kö står i dagsläget ca 3.200 personer 

vilket är en ökning med 364 personer på ett år. För att möjliggöra ytterligare inflytt arbetar kommu-

nen med att tillgängliggöra ny byggbar mark för såväl bostäder som företag. Under 2021 var detalj-

plan för Lummerhöjden ute för samråd och planeras kunna antas under 2022. Detaljplanen kommer 

möjliggöra byggnation av såväl enskilda fastigheter som flerbostadshus för både bostadsrätter och 
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hyresrätter. Uppskattningsvis 350 hushåll beräknas kunna bo i området när hela området är utveck-

lat. Ett första steg i utvecklingen av område har tagits i och med att marklov beviljats för byggnation 

av gång- och cykelväg som knyter samman området med Limhagen och centrala Leksand. Färdigstäl-

lande av gång- och cykelvägen från Siljansvägen upp till förskolan Myran gjordes också under 2021. 

Investeringar görs löpande för att färdigställa området men försäljningen väntas inte komma i gång 

på allvar förrän 2022 och inflyttning ligger ytterligare längre fram i tiden. 

Leksandsbostäder kommer påbörja byggnationen av ett nytt flerbostadshus på Storgärdet (Käring-

berget) vilket förväntas vara färdigt under 2022. Bolaget har även arbetat med flera projekt i plane-

ringsstadiet bland annat för att omvandla lokaler till bostäder. 

Antalet placeringar minskar
Leksand har under ett antal år arbetat aktivt för att minska behovet av placeringar på institution och i 

familjehem. Placeringarna har minskat och individ och familjeomsorgen (IFO) är inte längre sociala 

sektorns orosmoln med många och dyra placeringar. Under året har statsbidrag för subvention av fa-

miljehemsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen erhållits. IFO samt alla öppenvårdens verk-

samheter har genomlysts för år 2020, detta har resulterat i att verksamheten har strukturerat om ar-

betet.

Samtliga verksamheter inom öppenvården arbetar aktivt för att skapa en öppen och välkomnande 

verksamhet med låg tröskel. Detta har gjorts genom öppet intag, annonsering och erbjudande om 

råd, stöd, utbildningar och att de har enkla vägar att kontakta och söka stöd hos verksamheterna. Ut-

veckling kring samverkan mellan IFO och Haga missbruk har arbetats fram och implementeras i ar-

betsgruppen.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat mellan åren 2020–2021. Minskningen på totalen 

för 2021 har påverkat ekonomin positivt. 

Figur 4 . Antal hushåll med försörjningsstöd 2020-2021

Vid vidare analys som sker vid återkommande mätvecka (v. 46) kan vi se att antal unika personer 

minskat från 162 till 121. Det är fortsatt fler män än kvinnor som erhåller ekonomiskt bistånd och 
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majoriteten är ensamstående utan barn. Antalet arbetslösa har nästan halverats. Alla åldersgrupper 

med ekonomiskt bistånd har minskat utom i åldern 40–49 år som har ökat med tre personer. 

En del i minskningen är det samarbete som skapats mellan IFO och AME där de noggrant följer upp 

alla ärenden var tredje månad. Fler personer har kommit ut på arbetsmarknaden. Försäkringskassan 

har även lättat på sina rutiner så att flera har fått aktivitetsersättning. 

Påverkan men stabil verksamhet trots pandemin 
Pandemin har fortsatt att påverka kommunen under i princip hela året. Kultur och fritid har verksam-

hetsmässigt påverkats mest genom restriktionerna under första halvåret 2021, men även äldre-

omsorgen och skolan har haft betydande verksamhetspåverkan. Leksandsbostäders verksamhet har 

inte påverkats av pandemin i någon större utsträckning 2021, men bolaget har även under 2021 an-

passat verksamheten efter de nationella riktlinjerna som gällt under pandemin. Detta har exempelvis 

inneburit att bolaget minimerat åtgärderna inne hos hyresgästerna och att underhållsprojekt priori-

terats om till utvändiga åtgärder. Den höga belastningen inom avfallshanteringen som uppstod i pan-

demins inledning har delvis mattats av under 2021, men Leksand Vatten har fortsatt anpassningen 

för att säkerställa att verksamheten kan upprätthållas. 

Under pandemin har inte kommunen eller koncernen upplevt  tendenser till försämrad betalnings-

vilja eller förmåga även om enstaka företag har önskat kortad betalningstid.  

Omvärldsrisker – osäkra konjunkturutsikter
Den svenska ekonomin utvecklades oväntat starkt under 2021 trots pandemin. Återhämtningen från 

2020 har gått fortare än vad de flesta vågade hoppas på. SKR:s skatteunderlagsprognos i inledningen 

av 2022 målar upp en relativt positiv bild av framtiden trots ökad inflation, förväntat stigande räntor 

och oro i omvärlden. Rysslands invasion i Ukraina kan dock förväntas få stora konsekvenser på världs-

ekonomin och innebära ytterligare höjda priser på el och bränsle men även råvaror och livsmedel. 

Det är ännu oklart hur den förväntade flyktingkrisen kommer påverka Sverige och kommunen, men 

förberedelser har påbörjats både genom att ta fram lägesbilder och förbereda för ett nytt säkerhets-

läge för Sverige men framför allt pågår förberedelser för att kunna ta emot ett stort antal flyktingar 

från Ukraina. Kriget kommer sannolikt innebära en påverkan på konjunkturen.

Leksand tillsammans med många andra kommuner är även oroade över den ryckighet vi ser i olika 

riktade statsbidrag. Det stora bidraget till god vård och omsorg av äldre personer som ska vara ett 

permanent tillskott, och som för Leksands del uppgår till drygt 9 mkr 2022, ska återrapporteras som 

om det vore projektmedel och kan komma att återkrävas 2023.  Sena besked och oklarheter kring om 

bidragen är generella eller riktade och huruvida de ska återrapporteras och eventuellt återbetalas på-

verkar planeringshorisonten negativt. 

Finansiella risker
Finansiella risker analyseras löpande och bedömningar görs i samband med delårs- och helårbokslut i 

syfte att identifiera finansiella risker, för att göra en bedömning av kommunens finansiella status och 

klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning vilket föreskrivs i Kommunallagen. Kom-

munfullmäktige beslutade under 2020 om en ny finanspolicy. Policyn innehåller riktlinjer och regler i 
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form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala kon-

cernen. I policyn regleras bland annat ränte- och kapitalbindning. Syftet är att hantera de finansiella 

risker som finns och som bland annat kan leda till snabbt ökade räntekostnader eller svårigheter att 

omsätta lån eller, vid behov, få nya lån. 

Ränterisk
Den 31 december 2021 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 1033 mkr (984 

mkr). Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infrastrukturprojekt samt 

byggnation av det särskilda boendet i Tibble samt den nya sporthallen. Kommunens räntebärande 

skulder uppgick 31 december 2021 till 343 mkr (294 mkr) vilket är en kraftig ökning som kommer öka 

ytterligare under 2022.

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Den 31 decem-

ber 2021 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning 

till 2,65 år (2,78 år). Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunens upplåning uppgick till 

3,39 år (3,18 år). Detta är i linje med kommunens riktmärke där den genomsnittliga räntebindningsti-

den på externa räntebärande skulder inte bör understiga 2 år och inte överstiga 5 år. 

Finansieringsrisk
Den 31 december 2021 förfaller maximalt 23,1 % av den kommunala koncernens låneskuld inom en 

12�månadersperiod� Motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld är 26,5 %. Enligt kommu-

nens riktmärke bör inte mer än 33 % av låneskulden förfalla inom en och samma 12-månadersperiod. 

Kredit- och likviditetsrisk 
Inom den kommunala koncernen placeras inte kortsiktig överlikvid, och kommunen har inte heller 

placeringar i utländsk valuta. 

Marknadsvärdesrisk för finansiella placeringar
Kommunen har inga egna placeringar.

Eget kapital 
Det egna kapitalet visar i vilken mån kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. Det egna 

kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen (äldre pensionsskuld fram till 1998) redovisad i balansräkning 

har ökat från -36,4 mkr 2014 till 199,5 mkr 2021. Att det egna kapitalet har ökat beror framför allt på 

att resultaten 2014-2017 och nu återigen 2019-2021 varit goda samt att ansvarsförbindelsen för pen-

sioner minskar varje år och att tillgångsökningen har varit högre än nyupplåningen.

Det egna kapitalet (exklusive ansvarsförbindelsen) har ökat från 32 169 kr/invånare 2020 till 34 497 

kr/invånare 2021. 

Låneskuld
Kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2021 till 343 mkr (294 mkr). För koncernen är motsva-

rande siffra 1033 mkr (984 mkr). Den samlade låneskulden per invånare är 64 826 kr (62 907 kr). Lek-

sand ligger under snittet i kommungruppen landsbygdskommuner med besöksnäring som låg på 

78 549 kr för 2020.

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld har minskat jämfört med föregående år och var 

0,69 % för 2021 (0,75 %). För koncernen var snittet 0,65 % för 2021 (0,73 %). 
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Skuldsättningsgrad
Koncernens skuldsättningsgrad uppgår 2021 till 67,0% (67,5 %). Skuldsättningsgraden för primärkom-

munen inklusive pensionsskulden, redovisad som ansvarsförbindelse, uppgår till 83,6 % (86,7 %). An-

svarsförbindelserna för pensioner minskar över tid vilket minskar skuldsättningsgraden. 

Koncernens totala skuldsättningsgrad förväntas dock öka något kommande år till följd av stora inve-

steringar och hög upplåning.

Likvida medel - kassalikviditet
Kassalikviditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet beräknas som 

omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade med kortfris-

tiga skulder. En hög kassalikviditet minskar risken för att behöva låna pengar för tillfälliga behov.

2021 var koncernens kassalikviditet 67,9 % (116 %) och kommunens 89,8 % (103 %). En orsak till den 

lägre likviditeten är de delvis förändrade redovisningsprinciper som tillämpas av Leksand Vatten av-

seende redovisning av långsiktiga lån med kort ränteförfall som på koncernnivå uppgår till 85 mkr. 

Lån som ska refinansieras räknas som kortfristiga om lånelöfte saknas. Kassalikviditeten är även lägre 

i kommunen på grund av högt utfall inom investeringsverksamheten under december 2021. 

Totalt sett uppgår de likvida medlen inom kommunen till 78,2 mkr vid utgången av 2021 jämfört med 

198,49 mkr 2020. 

Pensionsåtagande
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt en-

ligt den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 1998 och 

framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 

avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen.

Den del av pensionen som redovisas som ansvarsförbindelse kommer att belasta kommunens resul-

taträkning löpande i minst 40 år till. Under 2021 minskade ansvarsförbindelsen med 4,9 mkr jämfört 

med 2020 och uppgick 2021 till 351,3 mkr. 

Avsättningen för pensioner i balansräkningen ökade under 2021 med 9,2 mkr jämfört med 2020 och 

uppgår till 61,7 mkr (52,4 mkr). Den kraftiga ökningen hänger samman med förändringen av livs-

längdsantagande. RIPS-kommittén har under 2021 sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit 

fram nya parametrar över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommu-

ner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt 

Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget be-

stånd.  Avsättningen kommer inte påverka resultatet vid utbetalning, men kommunen bygger ny 

skuld och vid utbetalning kommer likviditeten påverkas negativt.

Den genomsnittliga pensionsförpliktelsen som inte tagits upp bland skulderna uppgick 2021 till 21 

940 kr/invånare (22 645 kr/invånare.) Trenden är att förpliktelsen minskar, men på kort sikt kan den 

förändras på grund av bland annat beräkningsändringar till följd av ökad medellivslängd och sänkt 

ränta. 

Borgensåtaganden
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringarna i kommunens bolag 

finansieras av lån med kommunal borgen. Skulle bolagen inte kunna fullfölja sina betalningsförpliktel-

��



15

ser gentemot gäldenärerna är kommunen ansvarig för dessa lån. Det innebär risker som kommunen 

måste hantera.

Kommunen har även borgensåtagande mot ett par föreningar, däribland Leksands IF. 

Det finns även en solidarisk borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 292 kommu-

ner och landsting/regioner har avtalat att vid ett eventuellt infriande så sker fördelning efter en be-

räkningsmodell. 

Under 2021 har borgensåtagandet minskat gentemot Leksandsbostäder och blev lägre än beräknat 

då delar av bolagens investeringar har blivit försenade. Men på sikt förväntas kommunens borgenså-

tagande gentemot de kommunala bolagen att fortsätta öka då investeringsbehovet fortsatt bedöms 

vara relativt högt.

Risken att kommunen på sikt ska behöva infria sina borgensåtaganden bedöms samtidigt som liten 

utifrån bolagens resultat- och balansräkningar samt det faktum att bolagen är helägda av kommu-

nen. 

Gentemot mindre föreningar är risken högre, men samtidigt är åtagandena betydligt mindre.

 

Övriga ansvarsförbindelser (borgen) 2021 2020 2019 2018

Leksandsbostäder AB 316 364 365 351

Leksand Vatten AB 367 327 304 275

Leksands IF Ishockey 7,5 8 8 9

Övriga 19 16 12 12

Totalt 710 715 689 647

Per invånare, kr 44 315 45 264 43 620 40 958

Landsbygdskommun med besöksnäring, kr 54 708 54 308 52 298

Riket, kr 29 337 27 978 26 302
Tabell 4. Utnyttjade ansvarsförbindelser mot egna bolag och övriga, i jämförelse med andra kommuner och ri-
ket, angivet i mkr om inte annat anges.

Prognossäkerhet
Ett sätt att mäta risk och kontroll/styrning är att mäta prognossäkerhet. En god prognossäkerhet in-

nebär att kommunen har bättre förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under 

året. Prognossäkerhet kan mätas genom jämförelse av den helårsprognos som gjordes i samband 

med delårsbokslutet i augusti och helårsresultatet.

Under en rad år har kommunen haft relativt stora avvikelser mellan prognos per sista augusti (delårs-

bokslut) jämfört med årets utfall. Även under 2021 förbättrades resultatet jämfört med delårsbokslu-

tet men skillnaden mellan prognos och utfall i delår är betydligt mindre år 2020. I delårsbokslutet 

gjordes en prognos på ca + 9,3 mkr i överskott för sektorerna. Vid årets slut landade resultatet på + 

15,3 mkr mkr för sektorerna jämfört med budget. Det stora avvikelserna från prognosen rör verksam-

hetsstöd där vakanser och sjukfrånvaro under hösten blev högre än förväntat och i de flesta fall tas 

ingen vikarie in. Planerade utvecklingsinitiativ kom inte i gång enligt plan i med att pandemin tog ny 

fart under hösten. Sociala sektorn erhöll högre ersättning från Migrationsverket än vad som tagits 

med i prognos. Inom sektor samhällsutveckling är det i första hand inom fritid som tappet blev lägre 

än väntat, då verksamheten kunde öppna upp under hösten och skidsäsongen i Granberget fick en 
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fin start i december. Den största skillnaden mellan prognos och utfall återfinns på finanssidan där 

skatteintäkterna blev högre än väntat. Vår bedömning är att arbetet med att utveckla prognoser, 

kontroll/styrning och förmågan att agera på förändrade förutsättningar har gett resultat men behö-

ver fortsätta utvecklas även kommande år. 

Händelser av väsentlig betydelse
Inte heller 2021 blev som planerat. Pandemin fortsatte att påverka hela organisationen och samhäl-

let i stort, även om vissa delar så som smittspårning, hemarbete och digitala möten ha kommit att bli 

rutin.

 Under året har kommunfullmäktige antagit en ny vision som ska vägleda verksamheten mot 2030. 

Arbetet med att ta fram en färdplan och analysera riktningen framåt har påbörjats. Även Leksands-

bostäder har arbetat fram en ny vision för bolaget som började gälla från och med 1 januari 2021. Ut-

ifrån den har bolaget under året arbetat fram en färdplan (affärsplan) som antogs i början av 2022. 

Dala Vatten och Avfall tog inför 2021 fram en ny strategisk verksamhetsplan med mål utifrån bola-

gets ägardirektiv och med tydlig koppling till FN:s agenda 2030. 

Leksand har kommit väl ur pandemin. Arbetslösheten har inte ökat nämnvärt och antalet företags-

konkurser har varit få och befolkningsökningen är stor. Trycket på bostäder är fortsatt högt hos Lek-

sandsbostäder vars bostadskö fortsätter att öka, och antalet bygglov slår rekord. Samtidigt ser vi 

kanske ännu inte de långsiktiga effekterna av pandemin. Hur barn och och unga påverkats kommer vi  

fortsätta analysera och följa upp under ett par år framåt.

Invigningen av det nya särskilda boendet i december är en viktig satsning för framtiden när antalet 

äldre ökar. Funktionella lokaler är även viktigt för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet när 

vårdtyngden ökar på våra särskilda boenden. Under hösten togs även beslut att flytta hemtjänsten 

och HSR till Leksandsbostäders lokaler i Tibble och helt lämna de hyrda lokalerna på Limsjögården. 

Samverkan mellan vuxenutbildningen och äldreomsorgen har ytterligare stärkts under året för att 

skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning inom ett av kommunens allra viktigaste 

områden. Vuxenutbildningen har under de senaste åren mer än fördubblat sitt elevantal. Samtidigt 

har efterfrågan av en lärmiljö ökat. Under hösten 2021 invigdes de nyrenoverade lokalerna som ska 

skapa förutsättningar för ett modernt lärcentrum. 

Den utredning som initierades under 2019 gällande styrning, ledning och organisation av kommu-

nens fastigheter, gata/park och bostadsbolag blev klar under året. Beslutet innebär att Leksandsbo-

städer tar över ansvaret för servicegruppen, verkstad och skog från kommunen och tillsammans med 

gata/park bildat en ny enhet under namnet Utemiljö. Även kommunens vaktmästare går över till bo-

laget från 2022.  
 

Flera större investeringsprojekt har fortlöpt under året. Planeringen för nya bostäder vid Åkerö bro-

fäste och det nya bostadsområdet Lummerhöjden har fortsatt men processerna är försenade. Även 

leksandsbostäder har påverkats av överklaganden. För projektet Stjärnan i kv. Storgärdet i Leksand, 

har bygglovet överklagats i tre olika instanser. I december 2021 fick bolaget besked från den sista in-

stansen, Mark- och Miljööverdomstolen, att de inte medger prövningstillstånd. Mark- och miljödom-

stolens avgörande stod därmed fast och bygglovet vann laga kraft och byggnationen av de 42 lägen-

heterna kunde påbörjas.    
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser enligt ”Reglemente för kommunsty-

relsen i Leksands kommun” från och med 2013-07-01. Reglementet beskriver kommunstyrelsens 

övergripande uppgifter och ansvar. I november 2020 antogs  nya bestämmelser om kommunstyrel-

sens utskott och dess arbetsformer.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergri-

pande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, samt att göra 

framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Dessutom ingår att övervaka 

att de av fullmäktige fastställda målen, att övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin ef-

terlevs, och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunens vision bryts ner i politiskt beslutade inriktningsmål för förvaltningen som utgör utgång-

punkten för kommunens Mål och Budget som årligen fastställs av kommunfullmäktige. Fullmäktige 

beslutar även om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Mål och budget omsätts 

sedan i förvaltningsplanen vilken beskriver hur förvaltningen avser att nå de av fullmäktige beslutade 

verksamhetsmässiga målen för kommande år samt en redovisning av utfallet av föregående års mål.

Varje sektor arbetar fram en sektorplan utifrån förvaltningsplanen som redovisar hur sektorerna 

kommer att arbeta med sina tilldelade mål. I vissa fall tas också underliggande avdelningsplaner och 

enhetsplaner fram för att ytterligare specificera målen. Utgångspunkten för verksamhetsutveck-

lingen är ett systematiskt kvalitetsarbete som bedrivs inom sektorerna. Uppföljningen sker vid tre 

rapporttillfällen under året.

Ekonomiska ramar
Kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2021-2023 överskottsmålet på minst 

2,0 % av skatter och bidrag under en femårsperiod (2018-2022). Samtidigt gjordes avsteg i och med 

att målen inte nås med beslutad budget för perioden.  Syfte med de finansiella målen är att:

� Investeringar ska kunna finansieras utan att öka upplåningen

� Framtida pensionsutbetalningar ska klaras av utan nedskärningar i verksamheten

� Kommunens eget kapital värdesäkras för kostnadsutvecklingen/inflationen

� Kompensera för tidigare års nedskrivning av anläggningstillgångar

� Reserver skapas för att klara stabiliteten i de fall oförutsedda behov uppstår eller de ekono-
miska förutsättningarna försämras.

Planering året innan budgetåret
På uppdrag av kommunstyrelsen, arbetar förvaltningarnas sektorer fram ett budgetförslag för kom-

mande år utifrån framtida behov och uppdrag. Kommunledningsgruppen gör därefter prioriteringar 

och avvägningar inom och mellan verksamhetssektorerna. Tjänstemannaförslaget utgör sedan un-

derlag för politisk bedömning där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet 

att lägga egna förslag till budget.
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Uppföljning under budgetåret
Verksamheternas kostnader och intäkter följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rap-

porterats i den mån de är betydande. Rapport med en prognostiserad årsavvikelse lämnas fyra 

gånger per år.

Bokslut och årsredovisning
I årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en bedömning om målen för en god ekonomisk hus-

hållning har uppnåtts. Kommunens revisorer bedömer om resultatet i årsbokslutet är förenligt med 

de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden. Bedömningen 

om en god ekonomisk hushållning uppnåtts för året baseras på måluppfyllelsen av de av kommun-

fullmäktige beslutade finansiella och verksamhetsmässiga målen. 

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-

retag. Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 

kommunala aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt om det framkommer att bolagen 

inte förvaltas i enlighet med reglerna om kommun- och regionägda bolag i 10 kap. Kommunallagen 

(2017:725).

Enligt reglementet för kommunstyrelsen i Leksands kommun framgår att det i kommunstyrelsen styr-

funktion ingår att:

� ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har utöver det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kon-

troll, även ansvar för att förvaltningsövergripande tillämpningsföreskrifter finns samt för att lämna 

råd och anvisningar för att internkontrollen ska fungera på ett fullgott sätt. Varje utskott och nämnd 

svarar för sin del av den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde samt att det finns 

erforderliga regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och rikt-

linjer som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten genom tillräcklig 

intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (KL 6 kap 7§)

Kommundirektör tillika förvaltningschef ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom hela 

kommunförvaltningen, att ett enhetligt arbetssätt tillämpas, samt att löpande rapportera till kom-

munstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar, samt eventuella avvikelser. 

Sedan några år tillbaka finns ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring kommunfullmäktiges 

beslutade mål, bland annat genom att kommunens verksamhets- och kvalitetsutvecklare arbetar sys-

tematiskt i respektive sektor.  Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorplan och avdelnings-

planer. Lägesredovisning sker tre gånger per år. Redovisning görs efter mars månad, i samband med 

delårsbokslutet och efter december. Avvikelser från förväntat resultat i fullmäktiges mål och indika-

torer redovisas för utskott och kommunstyrelse så snart som möjligt. 
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Arbetet med kommunens styrande planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av indikatorer för 

fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. Kombinationen av rapporteringar av förvalt-

ningsplan, sektorplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott samt kommunstyrelsen ger 

goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Tillförlitlig rappor-

tering och information om verksamhetens efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter är viktigt 

för en kontroll av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges antagna mål.  

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Verksamhetsmässig måluppfyllelse
Utifrån visionen fastställer fullmäktige mål för verksamheterna i kommunen. Målen följs upp med 

hjälp av indikatorer. Alla sektorer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå alla mål. Under 2021 hade 

Leksands kommun tio verksamhetsmässiga mål och tillhörande indikatorer och fem mätbara finansi-

ella mål. 

Kommunen når i allt väsentligt målen om god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen är godkänd för 

8 av de verksamhetsmässiga målen och hög för två av målen. Av de finansiella målen når kommunen 

alla målen för 2021 förutom självfinansieringsgraden, resultat målet nås inte över tid och två av må-

len är därmed inte uppfyllda. Med beslut om att bygga både sporthall och äldreboende har förutsätt-

ningarna för 100 %  självfinansiering saknats. Soliditeten har stärkts kraftigt och resultatet för 2021 

uppgår till 3,6 % av skatter och bidrag. Kommunen har svårt att nå målet om ett resultat om 2% un-

der planeringsperioden (2018-2022) med anledning av 2018 års underskott. 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala.

Hög måluppfyllelse  

Godkänd måluppfyllelse  

Låg måluppfyllelse  

För att nå hög måluppfyllelse och ’grön’ nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland jämfö-

rande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ’gul’ nivå är mellersta kvartilen (de 

50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ’röd’ nivå är i den nedre kvartilen (de 25 % lägsta i 

riket). Finns det ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög 

måluppfyllelse.

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområ-

det

Godkänd måluppfyllelse 

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

20,4% 18 % 25 % 50 % 25 % Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel %. Källa: 

RKA
20,4% 18 % >30% 25-

30%

<25%
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Matsvinn Gästishallen, gram per portion. Källa: Egen mätning 27,8 g 32,5 g <35 gr 35-70 

gr

>70 gr

Utveckling av sopsäcksvikt efter källsorteringsprojekt. Källa: 

Egen mätning

Ingen 

mätning 

pga. 

pande-

min

Ingen 

förbätt-

ring

>10% 1-10% <1%

Ej till-

gänglig 

22-01-

14

47 % 25 % 50 % 25 % Andel miljöbilar i kommunorganisationen. Källa: MFS och egen 

mätning.

100 % 100%* >51% 25-

51%

<25%

* Två elbilar och resterande flotta tankas med HVO100. 

Kommentar till resultaten

� Utbudet av upphandlade ekologiska livsmedel har ökat i och med det nya livsmedelsavtalet som 

trädde i kraft 1 oktober 2021 (kött, potatis, och fisk) samt 1 november 2021 (kolonial, färskvaror 

och frysvaror). Under perioden oktober-december var andelen ekologiska livsmedel 26,1 %.

� Matsvinnet har minskat från 32,5 till 27,5 gram per portion från 2020 till 2021.

� Under 2021 har förslag på nya miljömål arbetats fram, dessa planeras antas under våren 2022. 

Målen innefattar följande områden; energi- och klimatplan, miljöplan samt natur/friluftsplan och 

sträcker sig över perioden 2022-2030. Målen ska vara vägledande i hur Leksands kommun ska ar-

beta med miljö och hållbarhetsfrågor. 
Analys

� De ekologiska målen uppnås inte på grund av för lite upphandlade ekologiska livsmedel i det 

gamla avtalet. Nya upphandlingen innehåller en högre ekoprocent och det ger goda förutsätt-

ningar att nå en högre andel ekologiska livsmedel.

� Kostenheten har arbetat aktivt med att nå ut till elever och pedagoger med hur mycket mat som 

slängs. Enheten har som mål att alla kök ska mäta matsvinn varje dag, både tallrikssvinn och ser-

veringssvinn (det som blir över i serveringen och inte kan användas igen).

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psy-

kisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap 

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Ingen 

mätning

96% 25% 50% 25% Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan. Källa: SKL/egen 

mätning

92,5% 85,3% >90% 70-

90%

<70%

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus på rasterna. Källa: ELSA 3,91 >3,9 3,5-

3,9

<3,5

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd. Källa: LUPP/egen mätning 36,4% <15% 15-

30%

>30%

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol. Källa ELSA Ej un-

derlag 

Ej un-

derlag 

<30% 30-

40%

>40%
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pga. Co-

rona

pga. Co-

rona

Åk 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika. Källa: 

ELSA

Ej un-

derlag 

pga. Co-

rona

Ej un-

derlag 

pga. Co-

rona

<3% 3-7% >7%

Unga som ingår i KAA som andel av invånare 16-19 år. Källa: 

Egen mätning

7,3% 9,4% <5% 5-10% >10%

Placeringar antal, vuxna missbrukare. Källa: Egen mätning 3 st

(2-

5/mån)

6 st <15 16-29 >30

Juni 

2022

52,9% 25% 50% 25% Köp av vård för vuxna med missbruk, andel %. Källa: SCB/egen 

mätning

Juni 

2022

52,9% <25% 25-

50%

>50%

Kommentar till resultaten

� Andelen som anger att de känner sig ganska eller mycket trygga har ökat med närmare 7 %. 

� På grund av pandemin har skolsköterskorna på gymnasiet inte hunnit genomföra hälsosamtal i 

önskad utsträckning vilket medför att underlag från ELSA-enkäten saknas.

� Andel 16-19-åringar som ingår i KAA har minskat jämfört med motsvarande period i fjol. 

� Enheten Arbete och stöd arbetar aktivt med att försöka fånga upp ungdomar som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret, KAA, tillsammans med gymnasiet.

� Antal placeringar har minskat under året och i december 2021 var det endast 3 ärenden. 

� Köp av vård för vuxna med missbruk 2021 publiceras först i juni 2022.

Analys

� Arbetet med att öka tryggheten i våra skolor visar på god effekt. Grundskolan har under flera år 

arbetat med lärmiljöer där ett, av tre, områden är den sociala miljön. Effekten kan också kopplas 

till värdegrundsarbete i klassrummen, både av lärare och elevhälsopersonal. Rastaktiviteterna på 

skolorna har utvecklats.

� Minskningen av antalet unga inom KAA är bedöms inte vara kopplat till pandemin och  den fjärr-

undervisning som gymnasiet bedrev i våras. Snarare förklaras skillnaderna i att det ligger inom 

normalt variationsspann.

� Minskningen av antalet vuxna missbrukare beror på att ärenden har avslutats.

� Andelen köp av vård för 2020 års resultat där har analysen visat att redovisningen gjorts fel i rä-

kenskapssammandraget. Alla placeringar inom vuxna, inte bara för missbruk har rapporterats un-

der vuxna. 

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 

3 – MA. Källa: Kolada

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

25% 50% 25% 
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska. Källa: Kolada 92,9% 88,5% 25% 50% 25% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik. Källa: Kolada 94,3% 85,5% 25% 50% 25% 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska. Källa: Kolada 94% 88,6% 25% 50% 25% 

74,3% 73,3% 25% 50% 25% Betyg åk 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla 

ämnen. Källa: Kolada/egen mätning
74,3% 73,3% <20% 

från 

100%

>20-

<40% 

från 

100%

>40% 

från 

100%

Genomsnittligt meritvärde åk 6. Källa: Egen mätning 209,3 >220 210-

220

<210

-8,2 -1,9 25% 50% 25% Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modell-

beräknat värde. Källa: Kolada/egen mätning
-8,2 -1,9 >5 -5 till 

5

<-5

Meritvärde åk 9 (17 ämnen). Källa: Kolada 219,6 230,5 25% 50% 25% 

Genomsnittlig betygspoäng – elever med gymnasieexamen. 

Källa: Kolada

14,5 14,0 25% 50% 25% 

Kommentar till resultaten

� Resultatet för andel elever som klarat alla delprov i matematik, åk 3, samlades inte in av Skolver-

ket och någon sammanställning är inte att vänta.

� Gällande måluppfyllelsen för åk 6-eleverna kan vi se mycket goda resultat. I fråga om andel med 
lägst betyg E i engelska, matematik och svenska har samtliga resultat gått från gult till grönt. Li-
kaså har andelen som uppnått godkänt betyg eller mer i alla ämnen ökat, men det är en bit kvar 
innan målet att nå godkända betyg i årskurs 6.

� Vi tappar i meritvärde i årskurs 9 jämfört med föregående år. Årets nior har haft svårare att nå 
högre betyg och färre elever har fått behörighet till gymnasiet. 

� I fråga om SALSA-värdet för åk 9-eleverna har det sjunkit till -8,2 från att tidigare år hållit sig på en 
förväntad nivå.

� Gymnasiet hade under stora delar av lå 20/21 bedrivit sin undervisning på distans. Trots detta 

ökade betygspoängsgenomsnitt, meritvärdet, betydligt inom gymnasiet, från att ha legat runt 

14,0 under flera år har medlet höjts rejält till 14,5 vilket är i paritet med rikssnittet. 

Analys

� Rektorer och lärare på grundskolan behöver analysera resultatet oftare för att sätta in rätt åtgär-

der. Elevernas resultat granskas oftare av skolledning och personal. 

� Rektorer och lärare behöver få tid till att fokusera på huvuduppdraget kring utbildning och peda-

gogiskt ledarskap. Rektorerna har arbetat med en tydligare organisation på skolorna med fokus på 

pedagogik. 

� Eleverna i framför allt åk 7-9 behöver få mer motivation i skolarbetet. Många presterar under sin 

förmåga. Ett mycket viktigt arbete för att öka motivationen är att se till hela ungdomen så att må-

endet blir bättre och man får ett sammanhang kring studierna. 

� Ett av fokusområdena för 2021 inom förvaltningen var att höja grundskolans resultat. Under året 

har ett analysarbete gjorts med grundskolans ledningsgrupp och ett par olika områden har identi-
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fierats; arbetets organisering och elevers mående och motivation. Grundskolan arbetar vidare 

med dessa områden.

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunika-

tion och läsning i förskolan

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

25% 50% 25% Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 

3 – svenska. Källa: Kolada/egen mätning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

<20% 

från 

100%

>20-

<35% 

från 

100%

>35% 

från 

100%

Data 

saknas 

Data 

saknas

25% 50% 25% Andel barnboklån i kommunala bibliotek 0-17 år. Källa: 

SCB/KB/egen mätning

Ca 50 % Mäts 

helår

>20% 10-

20%

<10%

Antal pedagogiska dokumentationer (DUK) som kopplar till 

skriftspråk, kommunikation och läsning. Källa: Egen mätning

Ingen 

mätning

0,26 >6 2-6 <2

* Antal barnboklån i kommunala bibliotek per barn 0-17 år

** Del av folkbiblioteksutlåningen som är utlån av barn- och ungdomsmedier

Kommentar till resultaten

� Resultatet för andel elever som klarat alla delprov i svenska, åk 3, samlades inte in av Skolverket 

och någon sammanställning är inte att vänta.

� DUK har avvecklats som dokumentation inom förskolan och ersatts av en ny dokumentation som 

utgår från läroplansmålen.
Analys

� En svårighet att följa måluppfyllelsen inom förskolan har varit att det endast finns strävansmål. 

Genom ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet är avsikten att en ny form av dokumenta-

tion kommer att göra det enklare och tydligare i arbetet med de enskilda barnen, utvecklingssam-

tal med vårdnadshavarna, överlämning till förskoleklass och rektors möjlighet att agera som peda-

gogisk ledare. 

� I grundskolans analyser framgår det att läsning och skrivning behöver bli bättre för en högre 

måluppfyllelse. Det sker ett aktivt arbete med läsa-, skriva-, räkna-garantin som infördes i skolla-

gen 1 juli 2019 och som är en garanti för tidiga insatser. 

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

och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation 

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå
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Resultat 

juni 

2022

84% 25% 50% 25% Brukarbedömning särskilt boende – helhetssyn. Källa: Social-

styrelsen/egen mätning

Resultat 

juni 

2022

84% >86% 77-

86%

<77%

Resultat 

juni 

2022

82% 25% 50% 25% Brukarbedömning hemtjänst – helhetssyn. Källa: Socialstyrel-

sen/egen mätning

Resultat 

juni 

2022

82% >94% 87-

94%

<87%

Brukarbedömning LSS – helhetssyn. Källa: Egen mätning 100% 81% >84% 61-

84%

<61%

Antal brukare/kunder som erhållit förenklad handläggning. 

Källa: Egen mätning

56 be-

slut

50 be-

slut

>10 10-5 <5

Kommentar till resultaten

� Inga resultat finns för den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2021 då Social-

styrelsens upphandling av processen för enkäter dragit ut på tiden. Brukarenkäten har går ut till 

alla inom äldreomsorgen i januari 2022 och ett resultat väntas i juni 2022.

� LSS visar 100 procent nöjdhet.

� 56 beslut har gjorts över förenklad handläggning under 2021 vilket är några fler än året innan.

Analys

� Inom LSS verksamheten är det gruppboende och daglig verksamhet som fått ett resultat och som 

visar 100 procent nöjdhet. Övriga enheter har haft för låg svarsfrekvens eller haft för få brukare.

6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och 

lokala arbetsmarknadens behov

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

9,5 % 10,46% 25% 50% 25% Andel sjukfrånvaro i kommunen totalt. Källa: SKL/egen mät-

ning
9,5 % 10,46% <6% 6-8% >8%

80 79 25% 50% 25% Hållbart medarbetarskapsindex (HME), Ledarskap, motivation, 

styrning totalt. Källa: SKL/egen mätning
80 79 >80 69-80 <69

Arbetsmiljöindex. Källa: Egen mätning 68 66 >85 60-85 <60

Andel elever på yrkesvux som kommer i egen sysselsättning. 

Källa: Egen mätning

85% 85% >80% 60-

80%

<60%

Andel elever på gymnasiets yrkesprogram som kommer i egen 

sysselsättning. Källa: Egen mätning

Under-

lag sak-

nas

Under-

lag sak-

nas

>80% 60-

80%

<60%

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens. Källa: Före-

tagsklimat

2,82 <73 73-

217

>217
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Kommentar till resultaten

� Sjukfrånvaron 2021 är 9,5%. Vilket är lite lägre än 2020.

� Det övergripande HME-resultatet är något bättre jämfört med 2020. Det totala resultatet för för-

valtningen och de enskilda sektorernas resultat för ledarskap, motivation och styrning är bra och 

stabilt och har så varit de senaste åren. 

� Resultatet för arbetsmiljön är godkänt och har förbättrats något jämfört med 2020. Många med-

arbetare upplever dock att de inte har energi kvar efter jobbet och så har det sett ut de senaste 

åren. Chefernas arbetsmiljö är över lag oroväckande. Flera sektorer har anmärkningsvärt låga ar-

betsmiljöresultat för den gruppen vilket inte är hållbart över tid. 

� Gällande andelen som kommer i egen sysselsättning efter yrkesvux är den preliminära siffran 

85%. Siffran är under bearbetning.

Analys

� Sjukfrånvaron har varit påverkad under året av pandemin i och med att medarbetarna ska stanna 

hemma vid minsta symptom. Å andra sidan har de som jobbat på distans haft möjlighet att ar-

beta fast de haft symptom. Det är också många medarbetare som slitigt väldigt hårt under pan-

demin och det kan vara orsaken till ett par långtidssjukskrivningar. 

� Många medarbetare och framför allt chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få 

balans i tillvaron och hitta stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredstäl-

lande i alla verksamheter. Flera chefer har allt för många medarbetare. Många medarbetare är 

specialister och ensamma i sina roller. Pandemin har gett oss nya sätt att arbeta på och det gäller 

att analysera och tillvarata de positiva effekterna av pandemin, exempelvis möjlighet till distans-

arbete ett antal dagar per vecka. 

7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av lan-

dets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga

Hög måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

34 - 

kolla

37% 25% 50% 25% Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-

15 år. Källa: SCB/egen mätning

37% >35% 15-

35%

<15%

33 (av-

ser 

2020)

36 (av-

ser 

2019)

25% 50% 25% Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år. Källa: 

Riksidrottsförbundet/egen mätning

33 (av-

ser 

2020)

v. 40 av-

ser 

2019

>32% 22-

32%

Under 

22%

Antal besökare i kulturhuset. Källa: Egen mätning 58 000 

(fysiska 

besök)  

& 

323 369 

virtuella 

besök

80 000 >250 

000

220 0

00-

250 

000

<220 

000
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Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning ”Sveriges 

friluftskommun”. Källa: Naturvårdsverket

Plats 5, 

bäst i 

Dalarna 

31 po-

äng

Plats 12, 

bäst i 

Dalarna, 

30,5 po-

äng 

<73 73-

217

>217

Antal sidvisningar naturkartan. Källa: Mätning sker via natur-

kartan

26 131 

(web-

ben)

30 000 

(web-

ben)

>1500

0

7500-

15000

<7500

Kommentar till resultaten

� Andelen elever som deltar vid kulturskolan sjunker men från mycket höga nivåer. Det har varit 

svårt för verksamheten att kunna marknadsföra sin verksamhet i och med corona-pandemin, 

bland annat har de inte kunnat genomföra några spelningar osv. under stora delar av året.

� 2021 fortsatte vara tufft för kultur och fritid på grund av pandemin. Såväl Leksandshallen som 

kulturhuset hade stängt under hela våren. Boklån fortsatte i form av digitala lån och utlämning av 

böcker via lucka. Under 2021 lånades 40 848 böcker ut i biblioteket på kulturhuset, jämfört med 

54 600 år 2020. Det är en nedgång men med tanke på den långa perioden av fysisk stängning är 

det ändock ett väldigt gott betyg i att biblioteket löst en svår situation och kunnat tillhandahålla 

böcker till våra medborgare. 

� Stora kultur- och fritidsaktiviteter såsom exempelvis midsommar och Dalecarlia cup ställdes in.

� Granberget har gått väldigt bra såväl i början av 2021 som början av säsongen i november/de-

cember 2021. Tyvärr tvingades man stänga innan påsk på grund av varmt väder och snösmält-

ning. 

� Nybyggnation av sporthallen fortgår och går bättre än beräknat, dock kommer kostnaderna för 

hallen överstiga budget vilket primärt beror på kraftigt ökade materialpriser. Hallen beräknas in-

vigas till hösten 2022. Byggnationen av sporthallen har även bidragit till att Leksands gymnasium 

har haft möjlighet att skapa en ny lokal idrottsutbildning med inriktning mot innebandy. 

� Leksands kommun har återigen placerat sig högt i Naturvårdsverkets ranking ”årets friluftskom-

mun”. I år hamnade Leksand på plats fem, en klättring från förra årets plats 12. Leksand fortsät-

ter vara den högst rankade kommunen i Dalarna.

� För att ytterligare stärka tillgång till centrumnära natur har samhällsbyggnadsutskottet under 

2021 beslutat att skicka ut beslut- och skötselplan för naturreservat Åkersön (på Åkerö) på sam-

råd. Under våren 2022 planeras beslut om naturreservatet tas i kommunfullmäktige. Leksands 

kommun rankas redan högt då det gäller medelavstånd till skyddad natur.

� Naturkartan ser en liten nedgång i användande med en minskning på 9 % (antal nedladdade si-

dor) från 2020. Detta går dock troligtvis att härleda till att ”hemester” var som störst året 2020 

och under 2021 började man återigen resa längre bort på sommarsemestern. Positivt är att även 

Gagnefs kommun införskaffat naturkartan vilket gör det lättare för medborgare att vandra över 

kommungränserna. 

� Kulturhuset har haft 58 000 fysiska besök under året och 323 369 virtuella besök. Utställningar 

har visats digitalt och totalt har kulturenhetens verksamheter haft över 22 400 besökare under 

året. 
Analys

� Pandemin har påverkat kultur- och fritidssektorn stort, såväl lokalt i Leksand som på nationell 
och global nivå. Trots den utmanande situation har Leksands kommun försökt hitta alternativa 
sätt att nå ut till våra medborgare med kultur och fritid. Såsom exempelvis en digital midsommar, 
eller digitala boklån. Medarbetare från Leksandshallen har stärkt upp Granberget som kunnat 
fortsätta sin verksamhet och tillhandahållit en möjlighet till att utöva fysisk aktivitet även då pan-
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demin varit som värst. Såväl våra medborgare som de som under en kortare period besöker oss 
har hittat ut i vår natur, vilket användandet av Naturkartan har visat. Mångfalden i utbudet Lek-
sands kommun kan erbjuda har under pandemin gett många grupper en möjlighet till någon 
slags normalitet. 

8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt 

utveckla kommunens service och tillgänglighet

Godkänd måluppfyllelse

Indikatorer Resultat  

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Andel webbformulär och e-tjänster i förhållande till totala an-

talet blanketter. Källa: Egen mätning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

>75% 26-

75%

<26%

Andel inkomna ärenden lösta av kundtjänst. Källa: Egen mät-

ning

Ingen 

mätning

Ingen 

mätning

>75% 31-

75%

<31%

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 

på vardagar, timmar/vecka. Källa: Egen mätning

Stängt 

under 

våren 

2022

Stängt 

sedan

n nov

>6 h 2-6 h <2 h

Leksandshallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, tim-

mar/vecka. Källa: Egen mätning

Stängt 

under 

våren 

2022

Stängt 

sedan 

nov

<20 h 15-20 

h

<15 h

61 56 25% 50% 25% Delaktighetsindex. Källa: RKA/egen mätning

61 56 >70 45-70 <45

Kommentar till resultaten

� Öppettiderna för biblioteket och Leksandshallen blir 2021 inte relevant att mäta då dessa var stängda 

för besökare under stora delar av året på grund av pågående pandemi. 

� Förvaltningen har under året arbetat mot en pappersfri inskrivning i skolan genom att ersätta blan-

ketter mot e-tjänster. I stort har detta mål uppnåtts. Sammanlagt har ca 30 e-tjänster producerats.

� Delaktighetsindex har ökat från 56 till 61 från 2020–2021.

Analys

� Att skolan till stor del lyckades med målsättningen att uppnå en pappersfri inskrivning beror på att 

resurser avsattes enkom för uppdraget. Det kräver en startsträcka att börja producera e-tjänster och 

därför är det svårt att kunna göra detta lite vid ”sidan om”.

� De digitala kommunikationskanalerna utvecklas ständigt. De största kanalerna är kommunens webb-

plats och intranät samt olika konton i sociala medier. Verksamhetsstöd utbildar förvaltningens webb-

redaktörer för att säkerställa en god kvalitet på det som kommuniceras i syfte att förenkla och för-

tydliga för medborgarna. Kundtjänst arbetar med att införa chatt för medborgarna. 

 9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk plane-

ring och utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen

Godkänd måluppfyllelse
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Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

69 57 25% 50% 25% Handläggningstid från inkommen ansökan till beslut för bygg-

lov, antal dagar. Källa: RKA/egen mätning
69 57 <40 40-70 >70

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

25% 50% 25% Tillämpning av lagar och regler (Företagsklimat, svenskt nä-

ringsliv). Källa: Insikt/egen mätning

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

Frågan 

har ut-

gått 

från rak-

ningen

>78 70-78 <70

3,16 * 3,15 * 25% 50% 25% Tjänstemännens attityd till företagande (Företagsklimat, 

svenskt näringsliv)*. Källa: Svenskt näringsliv/egen mätning

53** 53** >83 75-83 <75

Antal bostäder som pågående detaljplaner möjliggör. Källa: 

Egen mätning

400 100-

150 

bostä-

der

50-

100 

bostä-

der

0-50 

bostä-

der

Ingen 

data till-

gänglig 

22-01-

14

2,1 *** 25% 50% 25% Antal (under året) meter anlagda eller förbättrade cykelvägar. 

Källa: RKA/egen mätning

470 m 1000 m >1000 

m

600-

1000 

m

<600 

m

* denna indikator redovisas inte i kolada och det är därav svårt att få fram en jämförande siffra gällande kvartiler på riket 
totalt. 
** maximal poäng sex. Den egna mätningen baseras på indextalet delat sex.
 *** cykelväg i kommunen, kommunal, meter/invånare N07803

Kommentar till resultaten

Leksands kommun fortsätter att öka. Per sista december 2021 hade Leksand 16 012 invånare, att 
jämföra med 15 801 vid årsskiftet 2020/21. Kommunen arbetar aktivt för att bidra till att denna trend 
fortsätter.

Gång- och cykelvägar: 
� Ny cykelplan antogs av kommunfullmäktige i november 2021. Planen syftar till att påvisa kom-

munens prioriteringar gällande utveckling av primärt gång- och cykelvägar inom kommunen.  
� Jävsnämnden har i november 2021 beviljat marklov för schaktning/fyllning för anläggande av 

gång- och cykelväg för att knyta ihop Limhagen med Lummerhöjden.  
� Vid nya vägen förbi förskolan Myran har 500 meter gång- och cykelväg färdigställts. I Insjön har 

ny gång- och cykelväg längs Insjövägen samt Faluvägen tillskapats för att bland annat göra vägen 
till och från skolan säkrare. I Tällberg pågår förarbetet för att anlägga cykelväg till Tällbergs skola. 
Arbetet med GC-väg till Häradsbygden fortsätter.  

Byggnation: 
� Totalt har 552 byggärenden inkommit 2021, detta jämfört med 493 år 2020. Det har sökts bygg-

lov för totalt 56 villor, att jämföra med 17 2020 och 12 stycken 2019.   
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� Uppdaterad bostadsförsörjningsplan för perioden 2021-2023 antogs av kommunfullmäktige i maj 
2021.  

� Bygglovet för Leksandsbostäders flerbostadshus på Käringberget har vid flertalet tillfällen över-
klagats men har nu fått beslut från mark- och miljööverdomstolen att prövningstillstånd inte 
medges varpå byggnationen kan påbörjas. 

� Beviljat är också rivningslov för Torgkiosken, Paraden och Edshult. Detta för att möjliggöra ny-
byggnation av bostäder och restaurangverksamhet.

Detaljplaner: 
� I dagsläget pågår arbetet med flera större detaljplaner som syftar till att möjliggöra nybyggnation 

av bostäder. Exempelvis detaljplan Lummerhöjden, Åkerö Brofäste, Norra Hallberget i Siljansnäs 
samt Rosen Västra. 

� Detaljplan för terminal- och logistikcentrum i Insjön har fått planbesked. Planen utarbetas av en 
extern planförfattare. Denna kommer möjliggöra utveckling av området kring Bergkvistsågen och 
kommer kunna bidra med nya arbetstillfällen i kommunen. 

� Detaljplan för Limsjöänget har godkänts för samråd, planen syftar till att kunna möjliggöra livs-
medelshandel och skrymmande handel i området. 

� Detaljplan för Moskogsvägen är ute på samråd. Planen syftar till att kunna möjliggöra byggnation 
av Moskogsvägen. 

Tomter: 
� Samtliga kommunala industritomter på Limhagen är nu slutsålda, Byggmax öppnade under våren 

och ny padelhall öppnade strax innan jul 2021. I samma område är bygglov beviljat för bil-
vård/bilprovning. Under sommaren öppnade Sibylla upp ny restaurang nere vid riksväg 70. Även 
denna mark såldes av kommunen.  

� Endast ett fåtal kommunala tomter för byggnation av villor kvarstår. Samtliga tomter i Västanvik 
har sålts under året. 

Övrigt: 
� Leksands kommuns kulturmiljöprogram antogs i maj av samhällsbyggnadsutskottet. Programmet 

bidrar till att underlätta bedömningar och arbetet i bygglovsärenden. 
� Under hösten 2021 har arbetet med ny översiktsplan påbörjats. 
� Rekrytering inom exploateringsområdet kommer bidra till att kommunen kommer kunna arbeta 

effektivare med pågående exploateringsområden såsom exempelvis Lummerhöjden. 
� Under året har arbetet med att bygga en ny väg ner till Åhlbybadet initierats. Vägen syftar till att 

säkerställa säker passage ner till Åhlbybadet och anslutande båthamn samt möjliggöra byggna-
tion av ny containerterminal vid Bergkvist som utgör en viktig del för att kunna utveckla verksam-
heten. 

� För att säkerställa att Leksands kommun har rätt fastighetsinnehav och att de fastigheter vi har 
nyttjas på bästa möjliga sätt har en fastighetsstrateg anställts under året. Fokus i dagsläget är att 
skapa en helhetsbild över kommunens fastighetsbestånd och framtida behov. 

� Sektor samhällsutveckling har under året rekryterat ytterligare en mätingenjör för att stärka ar-
betet med kommunens mät- och kartverksamhet. 

Analys

� Många olika bitar för att uppnå hög måluppfyllelse pågår parallellt, nya bostadsområden exploa-

teras för att kunna tillskapa nya byggbara tomter för att fler personer ska kunna bosätta sig i Lek-

sands kommun. Kommunen bygger gång- och cykelvägar för att säkerställa säkra vägar till och 

från skolor samt bidra till att fler personer rör på sig i kommunen och på så vis ökar välmående 

hos våra medborgare med mera. Arbetet med ny översiktsplan har påbörjat som syftar till att 

sätta färdriktningen framåt och säkerställa byggbar mark även framledes.  Risken som finns med 

detta är att det är få personer som är involverade i samtliga områden vilket gör arbetet väldigt 

sårbart. 
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10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 

kommunala/regionala samarbeten

Hög måluppfyllelse

Indikatorer Resultat 

2021

Resultat 

2020

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Mål-

nivå

Antal samverkansområden/delad resurs. Källa: Egen mätning 45 44 >50 40-50 <40

Ingen 

data till-

gänglig 

22-02-

10

-6 (av-

ser 

2019)

25% 

(övre 

kvar-

tilen)

50% 25% 

(lägst

a 

kvar-

tilen)

Nettopendling till kommun, andel (%). Källa: SCB/egen mät-

ning

-6 (av-

ser 

2019)

<-5 -5 till 

5

>5

Kommentar till resultaten

� Under 2021 genomfördes en utredning kring att utöka den gemensamma vuxenutbildnings-

nämnden med Rättvik att även innefatta arbetsmarknads- och integrationsenheten. Utredningen 

ledde fram till ett förslag som eventuellt beslutas under våren 2022. 
Analys

� Den ökade komplexiteten i samhället ställer ökade krav på kommunerna samtidigt som tillgäng-

liga resurser inte alltid ökar i samma takt. För att kunna möta denna utmaning, speciellt inom 

områden där kommunen är sårbar, till exempel kompetens kring ett visst område endast finns 

hos en ensam eller ett fåtal, gör att behovet till samverkan ökar. Det är viktigt att kommunen 

fortsätter arbeta aktivt med att hitta möjliga och nödvändiga samverkansområden, både internt 

och externt.

Finansiell måluppfyllelse
I följande avsnitt redogörs för de finansiella målen för Leksands kommun. Kommunfullmäktige har 

beslutat om fem finansiella mål för en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en två-gradig färgskala.

Uppnått  

Ej uppnått  

1. Soliditeten inklusive den del av pensionsskuld som redovisas som ansvarsför-

bindelse ska förbättras mot föregående tre år

Resultat
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Kommentarer till resultat

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i vilken ut-

sträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kri-

terium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan be-

hålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuld-

sättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten har 

under 2021 ökat från 13%  till 16 % trots stora investeringar. Resultatet både 2020 och 2021 har legat 

över budget vilket är mycket positivt. Målnivån, det vill säga föregående tre års genomsnitt hamnade 

för perioden på 11,9 %

Figur 5. Kommunens soliditet, inkl. ansvarsförbindelse, angiven i % för perioden 2016-2021.

Målet har uppnåtts då soliditeten är högre än snittet (11,87 %) för de tre föregående åren och har va-
rit stadigt stigande de senaste åren. 

2. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % över budgetperioden 2021-

2024

Resultat

Kommentarer till resultat

Kommunen hade något av ett rekordår för investeringsverksamheten med byggande av både sport-

hall och äldreboende. De totala investeringarna uppgick till 159,8 mkr och exklusive exploaterings-

verksamheten uppgick investeringarna till 156,5 mkr. Självfinansieringsgraden stannar under året på 

50 %. Investeringstakten förväntas bli lägre kommande år men det är inte troligt att målet helt kom-

mer att nås under 2021-2024.  

Sammantaget kommer de höga investeringsnivåerna innebära högre kapitalkostnader och minskade 

ekonomiska ramar för verksamheterna. Det nya särskilda boendet minskar samtidigt en extern hyres-

kostnad på 8 mkr/år när kommunen går ur hyrda lokaler vilket motiverar en ett avsteg från målet 

med självfinansiering.
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3. Överskottet ska motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över budgetperio-

den 2018-2022, samt för varje enskilt år

Resultat

Kommentarer till resultat

Målet nås för 2021 genom att resultatet hamnar på 3,6 % av skatter och bidrag, men inte för perio-

den då mätperioden omfattar år 2018 då kommunen hade ett negativt resultat.  Resultatet under 

2018 -2021 är 1,6 % och förväntas landa strax under 2 % för perioden 2018-2022. Målet är satt uti-

från att kommande investeringar ska klaras av utan ökad belåning, samtidigt som kommande genera-

tioner ska kunna få motsvarande offentlig service som dagens med samma skatteuttag. 

Figur 5. Diagram över kommunens resultat i relation till skatter och bidrag över perioden 2017-2021.

4. Sektorernas budgetföljsamhet

Resultat

Kommentarer till resultat

Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2021. Avvikelserna från budget är 

även under 2021 i huvudsak relaterade till pandemin. Ersättning för sjuklönekostnader och inställd 

verksamhet är huvudorsaken till budgetavvikelserna på sektornivå. Undantaget är inom Sociala sek-

torn som erhållit högre ersättning från Migrationsverket än vad sektorn hade räknat med. 

2021 2020 2019 2018

Politik & förvaltningsledning 0,3 2,5 -0,5 -1,3 

Verksamhetsstöd 7,3 6,2 7,8 0,6 

Utbildning -0,6 6,0 -3,0 -20,3

Sociala 5,8 -1,9 -1,5 -2,7 

Samhällsutveckling 2,4 5,5 5,1 2,9 

Totalt 15,3 18,4 7,9 -20,8 
Tabell 5. Sektorernas avvikelse mot budget för perioden 2021-2018, angivet i mkr.
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5. Verksamheternas nettokostnad ska inte öka snabbare än skatter och bidrag

Resultat

Kommentarer till resultat

Verksamhetens nettokostnadsökning var under några år relativt hög, men 2019 bröts trenden och 

skatter och bidrag ökar sedan dess mer än nettokostnaderna. Verksamhetens nettokostnad ökade 

under året med 3,6 % (32,7 mkr) och skatter och bidrag ökade med 4,5 % (42,7,8 mkr) jämfört med 

2020. Erhållen ersättning för sjuklönekostnader har sänkt förvaltningens nettokostnad med ca 5 mkr. 

Utan denna kompensation hade förvaltningens nettokostnad ökat med 4,1 % vilket är en relativt hög 

ökning givet att stora delar av förvaltningen har ställt in i princip all utbildning och kompetensutveck-

ling och mycket verksamhetsutveckling har skjutits upp. 

Över tid kommer avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna att stiga som en följd av höga inve-

steringsnivåer och förväntat högre räntenivåer. Höga investeringsnivåer med låg självfinansiering in-

nebär att en allt större andel av skatteintäkterna kommer att gå till kapitalkostnader, vilket minskar 

de kvarvarande resurserna till verksamheterna.

Figur 7. Kommunens nettokostnadsutveckling kontra intäktsutveckling gällande skatter och bidrag under perio-
den 2017-2021.

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Resultatutveckling

Resultatutvecklingen för koncernen har vart mycket positiv de senaste tre åren, men det är i huvud-

sak kommunen som genererat ett växande överskott. Det kommer på sikt vara svårare att nå stora 

överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. Leksand Vatten AB budgeterar 

underskott som hanteras med obeskattade reserver, eget kapital och höjningar av taxor. Leksandsbo-

städer har ett par större nybyggnationer på gång. 
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Kostnadsutvecklingen är under kontroll, men pandemin har samtidigt inneburit en utvecklings- och 

utbildnings skuld. Förvaltningens nettokostnad har dock ökat med 3,6 % vilket är en hög ökning givet 

att stora delar av förvaltningen har varit påverkade av pandemin, men samtidigt har kommunen haft 

volymjusteringar inom framför allt äldreomsorgen. 

Leksands kommun har i grunden en stabil ekonomi, men det finns utmaningar i att det flesta av kom-

munens verksamheter ligger över den så kallade standardkostnaden. En del verksamheter upplever 

samtidigt att resurserna inte räcker till de behov man ser i verksamheten. Inom sociala sektorn har 

införandet av heltid som norm påbörjats och sektorn bedömer att detta kommer vara dyrt att ge-

nomföra brett inom sektorn. 

Resultat 
2018

Resultat 
2019

Resultat 
2020

Resultat 
2021

Plan 
2022

Leksands kommun -9,8 9,2 25,7 35,9 17,1

Leksandsbostäder AB 17,3 18,0 18,1 13,9 7,0

Leksand Vatten AB 0,8 -4,3 -7,6 -5,0 -3,8

Totalt 8,3 22,9 36,2 44,8 20,3

Tabell 6. Resultat (mkr) för kommunkoncernen för perioden 2018-2022 före skatt och bokslutsdispositioner. Re-
sultatet skiljer sig från koncernresultat i resultaträkningen då resultat redovisas före skatt och dispositioner. 

Det positiva resultatet för Leksands kommun beror till stor del på pandemin genom inställd verksam-

het samt ersättning för sjuklönekostnader, samt ökade skatteintäkter. Det fortsatt gynnsamma rän-

teläget och lägre upplåningsbehov under 2021 än väntat, tillsammans med ökad utdelning från Dala 

Energi genom ett ökat aktieinnehav bidrar även till ett positivt finansnetto för kommunen. 

Den lägre upplåningen samt det låga ränteläget och mycket hög uthyrningsgrad bidrar till det positiva 

resultatet för Leksandsbostäder AB. Rörelsekostnaderna ökade dock med nästan 7 mkr medan rörel-

sens intäkter ökade med 2 mkr jämfört med 2020. 

För Leksand Vatten AB var priset för såld metall lägre än normalt även under första halvan av 2021 

vilket ses som en effekt av pandemin. Under andra halvan av 2021 steg priset till normalnivåer. Taxe-

höjningen inom både VA och avfall har inneburit att intäkterna har ökat under 2021 samtidigt som 

kostnaderna minskat inom båda verksamhetsområdena jämfört med 2020, men bolaget budgeterar 

fortsatt med underskott. 

De ekonomiska nyckeltalen har över lag utvecklats positivt även om låneskulden har ökat betydligt 

med anledning av byggnationen av det nya äldreboendet och den nya sporthallen. Cirka 24 % av 

kommunens lån förfaller inom en 12-månadersperiod. När dessa lån omsätts kommer räntenivån öka 

men samtidigt som en del äldre lån förfaller under 2023 och 2024 där räntan är upp mot 1,5 % så de 

ökade räntenivåerna slår igenom gradvis på befintlig lånestock. Räntekostnaden i primärkommun för 

2022 beräknas bli ca 3,7 mkr och om nuvarande lån refinansieras beräknas räntekostnaderna öka 

med ca 3 mkr till 2024, vilket bedöms vara hanterbart. Samtidigt har kommunen en relativt stor 

nyupplåning framför sig så det finns all anledning att försöka få upp självfinansieringsgraden av inve-

steringarna för att säkerställa att kommunen kan hantera höjda räntekostnader.

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Utfall
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Leksands (primär)kommun 68,8 79,2 108,6 159,8 144,5 82,5

Leksandsbostäder AB 113,7 10,3 13,6 23,1 163,1 100,5
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Leksand Vatten AB 64,0 43,8 40,7 61,1 73,0 21,7

Totalt 246,51 133,3 162,9 345,7 380,6 204,7

Tabell 7. Kommunkoncernens investeringar för perioden 2018-2023 

Under kommande år finns det fortsatt ett stort investeringsbehov i koncernen. Förutom bostäder 

och lokaler som äldreboenden samt sporthall, görs stora investeringar i infrastruktur av vägar, vat-

tenhantering och investeringar kopplade till exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av VA-nä-

tet och en utbyggnad av verksamhetsområden.  Upplåningen i koncernen fortsätter att öka och fram 

till 2024 beräknas skulden ha ökat till cirka 1 500 mkr om investeringar genomförs enligt plan. 

Pensionsskulden minskar men kostnaderna ökar

Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska över tid men förändringen i livslängdsantagande har inne-

burit en engångsjustering av avsättningar och ansvarsförbindelse under 2021. Det nya pensionsavta-

let som träder i kraft från 2023 stärker kommunsektorns konkurrenskraft och bidrar förhoppningsvis 

till att underlätta kompetensförsörjningen, men kostnaderna kommer samtidigt öka betydligt. För 

Leksand beräknas det nya avtalet innebära en årlig kostnadsökning på ca 9-10 mkr per år. Kommu-

nen har även en försäkringslösning för ett par högre tjänstemän som visat sig vara svår att budgetera 

och kostnadsbestämma vilket kan få relativt stor påverkan på pensionskostnaderna enskilda år. Un-

der 2021 har kommunen betalt en retroaktiv avgiftsjustering på ca 2 mkr. Sett till den totala pen-

sionsskulden fortsätter ansvarsförbindelsen minska men är mot bakgrund av de nya livslängdsanta-

gandena ca 7 mkr högre än prognosen föregående år. Även avsättningarna har ökat som en följd av 

ändrade livslängdsantagande. Beräkningen utifrån det nya pensionsavtalet är inte klart och hur den 

framtida skulden utvecklar sig kommer även påverkas av hur många av de som idag omfattas av KAP-

KL förmånsbestämda pension som väljer att gå över till det nya avtalet AKAP-KR från och med 2023.

Pensionsprognos utfall och prognos 2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ansvarsförbindelse 286,7 282,7 268,6 259,3 249,3 240,1
Avsatt till pensioner 42,2 49,6 54,8 58,0 60,0 63,5
Upplupna kostnader 20,6 20,6 21,2 21,7 22,3 22,9
Löneskatt 84,8 85,6 83,6 82,2 80,4 79,2

Summa skuld 434,3 438,6 428,2 421,1 411,9 405,8

Tabell 8 pensionsskuldens utveckling. Prognos per 31/12 2021 utan hänsyn till det nya avtalet AKAP-KR

Kommunen har avsatt medel i resultatutjämningsreserven vilket skapar en trygghet för ekonomiskt 

kärva år, men utredningen om kommunal hushållning föreslår en förändring av reserven. Kommunen 

kommer se över finansiella mål och nyckeltal när det kommer ytterligare beslut och vägledning.  

Balanskravsresultat och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det 

trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och re-

dovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och regioner ska besluta om en budget där in-

täkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-

skottet ska kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren. 

Varje år ska en balanskravsutredning redovisas i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Den in-

leds med årets resultat, vilket reduceras och/eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. 
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När det är gjort, får man fram årets resultat efter balanskravsjusteringar före eventuell avsättning till 

resultatutjämningsreserven (RUR).  

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid försäljning av 

anläggningstillgångar räknats bort. Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för 2021. Ba-

lanskravsresultatet uppgår till 35,7 mkr då inga förändringar har skett i resultatutjämningsreser-

ven. Detta motsvarar 3,6 % av skatter och bidrag. 

Balanskravsutredning 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen         35,9

Reducering av samtliga realisationsvinster           0,2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar         35,7

Användning av medel från resultatutjämningsreserven           0,0

Balanskravsresultat         35,7
Tabell 9. Balanskravsutredning för Leksands kommun år 2021, angivet i mkr.

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Från och med 2013 

finns det möjlighet att tillämpa RUR och föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska 

kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider när skatteintäkterna ökar för att sedan användas 

för att täcka underskott då skatteintäkterna minskar. Regler för kommunens reservering till och dis-

ponering av RUR finns i särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna får dispo-

nering ske när skatteunderlagsprognoserna för ett enskilt år faller under det tioåriga genomsnittet 

för skatteunderlagets utveckling. För 2018 då kommunen gjorde ett underskott var inte skatteutveck-

lingen sådan att en disponering från resultatutjämningsreserven var möjlig. Leksands kommun har 

ett tak för hur stor den totala avsättningen får vara, det taket uppgår till 6 % av de genomsnittliga 

skatteintäkterna för de tre senaste åren (2019–2021). Detta tak uppgår för tillfället till 56,6 mkr och 

reserveringen uppgår till 60,6 mkr.  

Resultatutjämningsreserv (RUR) 2021 2020 2019

Ingående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6

Reservering till RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0

Disponering av RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0

Utgående värde, Mkr 60,6 60,6 60,6

Utgående värde/snitt av skatteintäkter tre senaste åren, % 6,4 6,7 6,8
Tabell 10. Resultatutjämningsreserv för åren 2019–2021, angivet i mkr.

Väsentliga personalförhållanden
Leksands kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där motiverade medarbetare ges 

goda förutsättningar i sitt arbete och är nöjda med ledarskapet och arbetsmiljön. 

Även i år har kommunen haft utmaningar med kompetensförsörjningen då större delen av året har 

varit ett annorlunda år och kärnverksamheterna har behövt få stöd utifrån denna situation. En stor 

del av stödfunktioners verksamhet har prioriterats till att stötta, informera och förse verksamheten 

och främst dess chefer med rätt förutsättningar att bedriva verksamhet. Stödet har varit att med di-

gitala verktyg och kanaler ge information för att hantera frågor utifrån pandemins påverkan. Ett stort 
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antal träffar för såväl kommunens chefer som medarbetare för att kontinuerligt informera lägesrap-

porter och beslut relaterade till pandemin har skett digitalt. 

Kompetensförsörjning handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Att arbeta ak-

tivt med kompetensförsörjning och säkerställa den kompetens som behövs på kort och lång sikt är 

därför direkt avgörande för att fortsatt kunna utföra kommunens uppdrag. Gemensamt för alla sek-

torer gällande utmaningar med kompetensförsörjning är att det finns svårigheter med att rekrytera 

rätt kompetens och med att utveckla, utbilda och behålla rätt kompetens. Vidare är krävande arbets-

miljö, ökat antal uppdrag samt hög frånvaro främst kopplat till sjukdom en utmaning i organisatio-

nen. 

Under året har HR-avdelningen tagit fram en övergripande kompetensförsörjningsplan för att möta 

organisationens utmaningar som kommunen har gällande kompetensförsörjning. För att arbeta med 

och möta utmaningarna kommer varje sektor att ta fram kompetensförsörjningsplaner med utgångs-

punkt i kommunens övergripande plan. 

Utifrån pandemins effekter har arbete med att ta fram digitalt stöd och material för våra chefer och 

göra det tillgängligt på vår webb fortgått under året. Syftet med det har varit att stärka kommunens 

chefer vad gäller främst arbetsmiljö och utifrån riskbedömningar och konsekvensanalyser hantera 

pandemins effekter. 

Under hösten har ett arbete påbörjats för att stärka och skapa rätt förutsättningar för kommunens 

chefer i deras ledarskap. Arbetet kommer innebära en större satsning på ledarskapet med olika le-

darutvecklingsspår till exempel med utbildningspaket och en översyn av chefernas organisatoriska 

förutsättningar och arbetsmiljö. Ett arbete har även påbörjats med att sätta en onboardingprocess 

på plats, för att ge våra framtida medarbetare en starkare kandidatupplevelse under rekryteringspro-

cessen och en bättre start i verksamheten. En process som kommer leda till att kommunens arbetsgi-

varvarumärke stärks på sikt.

 

Arbetsmiljöarbetet präglades under 2021 av pandemin och att finna arbetsformer, rutiner och riktlin-

jer för att hantera den utifrån olika förutsättningar vad gäller arbete på ordinarie platser respektive 

på distans. Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en sedan tidigare planerad inspektion med 

stickprov ute i verksamheten. I samband med inspektionen har förbättringsområden identifierats 

som rör bland annat information, sammanställning och uppföljning i det systematiska arbetsmiljöar-

betet samt tillbuds- och skaderapportering.

Som följd av pandemin och omställningen den innebar, med nya arbetssätt där digitala möten ersät-

ter de fysiska i mer eller mindre omfattning, startades projektet "Den nya arbetsplatsen" i syfte att 

möta de ändrade förutsättningarna. Inom friskvård pågår ett arbete med att ta fram en friskvårds-

strategi med målsättning att erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart arbetsliv genom hälso-

främjande friskvårdsarbete på individnivå, på grupp/arbetsplatsnivå och på övergripande nivå inom 

kommunens olika verksamheter.
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Årets medarbetarenkät visade bland annat att arbetsmiljön totalt sett har förbättrats. Motivation, le-

darskap och styrning fick fortsatt höga betyg och ligger något högre än 2020. Antalet upplevda kränk-

ningar har öka mot föregående år.  Riskanalyser utifrån resultatet genomfördes för att ligga till grund 

för fortsatt arbete och insatser. 

Under 2021 sjönk den totala sjukfrånvaron, från 10,50  % till 9,50  %. Minskningen syntes för såväl män 

som kvinnor. Sjukfrånvaron är dock högre än 2019, vilket fortsatt kan vara en effekt av pandemin där 

både sjukdom som frånvaro på grund av symptom och restriktioner inneburit en ökad frånvaro. Den 

sammanhängande sjukfrånvaron om 60 dagar eller fler har ökat från 34,6 % till 44,2 % och är återigen 

tillbaka i nästan samma nivå som 2019. 

 
Antalet tillsvidareanställa har under den senaste femårsperioden varit relativt stabilt. 2021 var det 

1219 personer, vilket är en ökning från året innan. Det är, liksom tidigare, en ojämn fördelning av 

män och kvinnor inom kommunen där majoriteten är kvinnor. 

De senaste fem åren har antalet visstidsanställda skiftat något och var som lägst nere på 106 perso-

ner 2019. Under 2021 har antalet stigit till 142 personer. Den totala sysselsättningsgraden ökade till 

88,4 % 2021 från 86,50 % 2020.    

Tabell 11. Sjukfrånvarostatistik för Leksands kommun år 2021-2018, angivet i procent (%).

Antal medarbetare   2021   2020   2019      2018   2017

Tillsvidare   1 219   1 174    1 111      1 162    1 178

Varav kvinnor       934      917       964          913       929

SJUKFRÅNVARO 2021 2020 2019 2018

Total sjukfrånvaro samtliga anställda 9,5 10,46 8,5 8,2

Sjukfrånvaro sammanhängande tid 60 dagar eller mer 44,2 34,59 46,4 47,4

Total sjukfrånvaro för kvinnor 10,3 12,92 8,9 9,0

Total sjukfrånvaro för män 7,7 11,05 7,1 5,6

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 29 år eller yngre 13,7 14,68 13,2 11,8

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49 9,4 9,75 7,3 7,3

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 50 år eller äldre 9 10,22 8,5 8,3

Långtidsfriska medarbetare med max 5 sjukdagar 44,4 36,3 49,1 50,0

Antal sjukdagar per person 27,7 30,0 23,9 24,9

���



39

Varav män       285      257       216          249       249

Visstidsanställda       142      143       106          162       159

Totalt antal anställda   1 361 1 317    1 297      1 324    1 337

Årsarbetare   1 203 1 142    1 117      1 157    1 163

Tabell 12. Antalet anställda i Leksands kommun år 2021-2017.

Andel medarbetade % 2021 2020 2019 2018 2017

20-29 år 11 11 7 10 9

30-39 år 19 17 16 17 17

40-49 26 26 27 25 26

50-59 28 28 33 30 30

60-67 15 17 17 18 18

Tabell 13. Andel medarbetare per ålderskategori i Leksands kommun år 2021-2017, angivet i procent (%). Den 
totala sysselsättningsgraden har ökat igen under 2021 efter att ha varit på minskat 2020. 

Sysselsättningsgrad % 2021 2020 2019 2018

88,4 86,5 87,6 87,10
Tabell 14. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i Leksands kommun år 2021-2018, angivet i procent (%) av heltid.

Förväntad utveckling
Pandemin verkar äntligen vara över även om vi sannolikt kommer behöva leva med utbrott även 

framöver. Precis när samhället hade börjat blicka framåt mot en vår utan restriktioner och en möjlig-

het att äntligen kunna dra i gång olika projekt och utvecklingsinitiativ nås vi av beskedet att Ryssland 

har invaderat Ukraina. Konsekvenserna är svåra att förutsäga men påverkan kan komma att bli stor 

inom många områden. Hur långdraget kriget blir kommer ha stor påverkan på hur världsekonomin 

utvecklas. Operativa förberedelser har påbörjats för ett omfattade flyktingmottagande samtidigt som 

även kommunen rustar sig för ett annat säkerhetspolitiskt läge. 

Leksands kommun står liksom många andra kommuner inför utmaningar kommande år med en åld-

rade befolkning. För kommunen finns det även en osäkerhet i om befolkningstillväxten kommer fort-

sätta i samma takt, men planeringen finns genom aktivt arbete med exploatering. Bedömningen är 

fortsatt att det kommer att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera 

den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetill-

växten, och Leksand är inget undantag. 

Skatter och generella bidrag
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida skatte-

tillväxt. 2021 hade Leksand en relativ skattekraft på 92,2 % av rikets medelskattekraft, vilken dock 

beräknas sjunka 2022 igen. Kommunens skattekraft ökade mellan 2000-2015 för att ligga stabilt ett 

par år innan den började sjunka 2018 vilket har fortsatt fram till 2021 då den ökade en aning igen. 

De generella statsbidragen har ökat, men samtidigt fortsätter Leksands avgift inom LSS-utjämningen 

att öka om än i långsammare takt. Leksand fortsätter att betala en avgift inom kostnadsutjämningen 
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och även denna ökar det närmaste året. I grunden är det positivt för det visar bland annat på en stark 

socioekonomi, men samtidigt innebär det utmaningar för kommunen som fortsatt behöver göra vissa 

anpassningar för att komma ner i standardkostnader och höja kvalitén inom vissa verksamheter. 

Befolkning
Leksands kommun har använt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 

framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansätt-

ning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna 

viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten. Befolknings-

mängden beräknas per den 1 november varje år, och det är datumet året innan nuvarande år som 

styr vilken kommun en individ betalar skatt i. 

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. Flyktingkri-

sen till följd av kriget i Ukraina kan komma att innebära betydlig fler barn och unga. De åldersbeting-

ade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att sedan stabili-

seras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år måste för-

sörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands kom-

mun en ännu större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst gynnsamma för-

sörjningskvoten.

Övergripande kostnadsstrukturen och riktade statsbidrag
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 

Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande driftverk-

samheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.  

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 

riktade statsbidrag, måste täckas av intäkter från det interkommunala utjämningssystemet samt 

skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och bidrag 

försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och handlingsfriheten begränsas. 

En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.  

Tack vare besparingar och omstruktureringar under 2019-2021 har kommunen lagt en budget med 

ett överskott på 17,1 mkr för år 2022.  

Under 2020 beslutades om ytterligare statliga medel till kommunsektorn. En del engångssatsningar 

men även satsningar över tid så som äldreomsorgssatsningen, som anses vara ett generellt bidrag 

under 2021 då det inte finns krav på återbetalning. Inför 2022 kommer medel kunna återkrävas och 

kommunen har därmed hanterat dessa drygt 9 mkr som ett riktat bidrag. Samtidigt som medlen är 

välkomna tillskott till den kommunala verksamheten försvårar kravet på återkrav den långsiktiga pla-

neringen, minskar helhetsperspektivet på verksamheten och bidrar till ökad administration. 

Förväntad utveckling för de helägda bolagen 
Styrelsen antog en ny vision för Leksandsbostäder den 15 januari 2021. Den blev startskottet för att 

ta fram en flerårig affärsplan och se över organisationen. Bolagets roll i kommunens bostadsförsörj-

ningsplaner är fortsatt viktig. Bolaget kommer under 2022 äntligen starta upp bygget av Stjärnan, 

med 42 lägenheter i kv. Storgärdet.  

Inför 2021 höjde Leksand Vatten brukaravgifter med 5 % och anläggningsavgifterna med 10 %. Avfall-

staxan beslutades höjas med 5 % för 2021. Inför 2022 har beslut tagits att höja brukningsavgifterna 
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med 5 % och anläggningsavgifterna med 10 %. I december kom slutligt besked om att producentan-

svaret för returpapper överges och att ansvaret kommer att tillfalla kommunerna med början 2022. 

För Dala Vatten och Avfall innebär det att bolaget måste få ett system för gamla dagstidningar, retur-

papper och trycksaker på plats. Höjningen av avfallstaxan 2021 tog höjd för övertagande av ansvar 

från 1 januari 2022. Hållbar ekonomi är ett av de mål som återfinns i Dala Vatten och Avfalls verk-

samhetsplan tillsammans med mål för hållbar miljö, leveranssäkerhet, kommunikation och social 

hållbarhet. De tre strategiska fokusområdena för verksamheten 2022 - 2025 är Ett DVA (Dala Vatten 

och Avfall), Ordning och Reda, samt Digitalisering. Projektavdelningen har stärkts upp både vad gäller 

kompetens och resurser för att ge bättre möjligheter att genomföra projekt jämfört med föregående 

år. 

Finansiella rapporter

 RESULTATRÄKNING tkr

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

2021 2020 2021 2020
RESULTATRÄKNING (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 3 188 460 183 408 334 688 325 661
Verksamhetens kostnader 4,5 -1 099 481 -1 059 885 -1 196 115 -1 156 477
Avskrivningar 6 -41 831 -40 792 -73 305 -70 263
Jämförelsestörande poster 7 0 -2 917 -1 829 -2 917

Verksamhetens nettokostnader -952 852 -920 186 -936 561 -903 996

Skatteintäkter 8 762 236 718 794 762 236 718 794

Generella statsbidrag och utjämning 9 223 516 224 277 223 516 224 277

Verksamhetens resultat 32 900 22 885 49 191 39 075

Finansiella intäkter 10 6 378 6 079 3 802 3 549
Finansiella kostnader 11 -3 425 -3 248 -7 927 -8 271

Resultat efter finansiella poster 35 853 25 716 45 066 34 353 

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353 
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 BALANSRÄKNING tkr

2021 2020 2021 2021

TILLGÅNGAR (not) Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 12 846 224 728 110 1 406 847 1 294 048
Maskiner och inventarier 13 36 532 37 266 279 868 277 137
Pågående nyanläggning 14 89 588 37 394
Summa materiella anläggningstillgångar 882 756 765 376 1 776 303 1 608 579

Finansiella anläggningstillgångar 15 73 720 66 180 36 421 28 846

Summa anläggningstillgångar 956 476 831 556 1 812 724 1 637 425

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter och förråd 16 52 435 52 571 54 435 54 690
Fordringar 17 129 777 113 012 133 074 110 252
Kassa och bank 18 78 230 198 490 108 084 198 958

Summa omsättningstillgångar 260 442 364 073 295 593 363 900

SUMMA TILLGÅNGAR 1 216 918 1 195 629 2 108 317 2 001 325

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

EGET KAPITAL 19
Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646
Övrigt eget kapital 455 859 430 143 590 232 555 880
SUMMA EGET KAPITAL 552 358 516 505 695 944 650 879

AVSÄTTNNGAR
Avsättningar för pen-
sioner 20                    61 686             52 432          61 686
Avsättningar för skatter                               - - 19 241 19 472
SUMMA AVSÄTNINGAR 61 686 52 432 80 927 71 904

SKULDER
Långfristiga skulder 21 371 208 322 879 976 406 1 012 845
Kortfristiga skulder 22 231 666 303 813 355 040 265 697
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SUMMA SKULDER 602 874 626 692 1 331 446 1 278 542

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 1 216 918 1 195 629 2 108 317 2 001 325

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna 23 352 865 357 808 352 865 357 808
Övriga ansvarsförbindelser 24 709 656 715 211 20 224 17 829

KASSAFLÖDESANALYS tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2021 2020 2021 2020
Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353
Justering för ej likviditetspåverkande poster 25 50 930 49 011 83 176 78 987
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 86 783 74 727 128 242 113 340
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -16 765 2 890 -22 822 12 313
Ökning/minskning förråd och exploateringsfastighe-
ter 136 -5 122 255 -5 989
Ökning/minskning kortfristiga skulder -72 147 47 686 89 343 40 587

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 993 120 181 195 018 160 251

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investering i materiella anläggningstillgångar -159 566 -105 802 -244 428 -159 998
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 083 3 254 2 041 3 646
Investeringsbidrag 509 825 509 1 013
Investering i finansiella anläggningstillgångar -7 540 -2 700 -7 575 -2 700
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 2 700 - 2 701
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 514 -101 723 -249 453 -155 338

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 75 000 65 000 163 800 95 000
Amortering av långfristiga skulder -26 000 -31 000 -198 486 -47 025
Upplösning skuldbokförda investeringar -1 753 -1 726 -1 753 -1 726
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 247 32 274 -36 439 46 249

ÅRETS KASSAFLÖDE -120 260 50 732 -90 874 51 162

Likvida medel vid årets början 198 490 147 758 198 958 147 796
Likvida medel vid periodens slut 78 230 198 490 108 084 198 958

Förändring av likvida medel -120 260 50 732 -90 874 51 162
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Noter

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet samt med avdrag för planen-
liga avskrivningar. För att en inventarie ska räknas som anläggningstillgång ska den antas ha en livs-
längd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr. 

Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna 
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till av-
skrivningstider. Enligt KRL ska avskrivningar göras på en investering samma år den tas i anspråk. Av-
skrivningar beräknas ej för mark eller pågående investeringsprojekt.

I och med införandet av komponentredovisning, har Leksands kommun avskrivningstider mellan 3-75 
år.

Omsättningstillgångar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fakturafordringar med en förfal-
lodag äldre än sex månader har redovisats som osäkra fordringar.

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång.

Periodiseringar

Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 2 från RKR. Det innebär att redo-
visade skatteintäkter består av tre delar:
 - Preliminära inbetalningar under inkomståret.
 - Preliminär slutavräkning för innevarande år.
 - Slutavräkning för föregående år.

Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid med mera har periodiserats.

Avsättningar och skulder

Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbe-
talning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas bland verksamhetens kostnader i 
resultaträkningen.

Pensionsförmåner som intjänats från och med år 1998 redovisas som avsättning vad gäller komplet-
terande ålderspensioner (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp), garantipensioner och visstidspensio-
ner.

Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 21, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Pensionsskulden för förtroendevalda är räknat enligt RIPS 21, förutom de delar som står i konflikt 
med RKR:s rekommendationer. Till största del görs pensionsberäkningar av Skandia, förutom i ett 
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fall. Beräkningsgrunden är deras arvode och hur länge de har varit förtroendevalda. Skulden redovi-
sas under ansvarsförbindelserna. För samtliga förtroendevalda, förutom kommunalrådet, tillämpas 
OPF-KL. Skulden redovisas under avsättningar.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är tro-
ligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbin-
delse. Individuell del redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen.

Den särskilda löneskatten redovisas enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den kom-
munala redovisningslagen, den så kallade blandade modellen.

Semester och okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldbokförts. Sociala avgifter och 
de anställdas skatter för december har skuldbokförts.

Personalomkostnadspålägg har i samband med löneredovisningen påförts förvaltningarna med pro-
centuella påslag. Förtroendevalda 31,42 %, anställda på kommunala avtal 40,15 %.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Lea-
singavtal förekommer endast för fordon och maskiner. 

Lånekostnader
Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att det 
egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna kostnader/intäkter och 
interna skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen 
har kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit vägledande. 

DRIFTREDOVISNING

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% vilket inkluderar sociala avgifter 

och pensionskostnader. Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig av-

skrivningskostnad samt en kalkylränta på 0,8 % för årets genomsnittliga kapitalbindning. Internhyror 

för lokaler primärkommunen äger debiteras respektive verksamhet med självkostnad inklusive 

värme, vatten, el samt underhåll. Hyror inklusive driftkostnader för hyrda lokaler betalas direkt av 

ansvarig verksamhet. Vaktmästeri debiteras utifrån verklig förbrukning/nyttjande. Kostnader för kost 

och måltider inom utbildningssektorn och i Sociala sektorn interndebiteras inte utan fördes ut per 

verksamhet i RS efter faktiskt utnyttjande. Telefoner, verksamhetssystem samt verksamhetskopplade 

datorer och IT-utrustning så som elevdatorer betalas av respektive sektor. Lokalvård, fordon och da-

torer fördelas ut verksamhetsmässigt men budgeten ligger centralt och kostnaderna redovisas under 

sektor verksamhetsstöd. Kostnader för IT-drift och support, kundtjänst och övriga kommunövergri-

pande funktioner fördelas inte ut på verksamheterna. 
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Not 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Avsättning gällande pensioner är enligt beräkning från Skandia. 

All exploatering är bokförd som omsättningstillgång. Fördelning mellan omsättningstillgång och an-

läggningstillgång sker när projektet är klart. Jämförelsestörande poster bedöms från gång till gång, 

men bör uppgå till minst 1 mkr.

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 3 Verksamhetens intäkter tkr tkr tkr tkr

Försäljningsintäkter 12 036 11 861 23 253 23 434

Taxor och avgifter 35 707 30 676 95 338 86 708

Hyror och arrenden 10 293 9 691 82 433 81 236

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 87 766 92 306 87 766 92 306

EU-bidrag 914 1 285 914 1 285

Övriga bidrag 1 687 1 497 1 687 1 497

Försäljning av verksamhet och konsulttjäns-
ter 37 043 35 094 35 306 33 672

Övriga intäkter 3 014 998 7 991 5 523

Summa intäkter 188 460 183 408 334 688 325 661

Not 4 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter 664 937 635 896 700 937 669 799

Lämnade bidrag 19 124 21 307 19 119 21 307

Entreprenader och köp av verksamhet 175 627 179 601 166 776 171 199

Fastighetskostnader 29 480 27 069 44 101 40 723

Inköp av anläggningstillgångar 529 1 742 520 1 742

Konsulttjänster 9 979 7 401 30 420 26 619

Lokal- och markhyror 45 043 45 258 22 828 22 449

Pensionskostnader 53 029 44 004 54 767 45 556

Personalsociala kostnader 2 775 2 924 3 776 3 794

Förbrukningsinventarier och förbruknings-
material 33 717 33 149 35 799 35 228

Hyra/leasing av anläggningstillgångar 6 439 6 043 7 449 7 012

Bränsle, energi och vatten 15 344 13 653 34 767 31 214

Diverse främmande tjänster 15 142 13 620 15 064 13 213

Transporter och resor 7 150 6 854 10 915 10 790

Bolagsskatt - - -224 1 883

Övriga verksamhetskostnader 21 166 21 364 49 101 53 949

Summa kostnader 1 099 481 1 059 885 1 196 115 1 156 477

Not 5 Kostnad för räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision 125 125 355 335

Varav kostnad för de sakkunnigas gransk-
ning av räkenskaperna 120 120 350 330
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 6 Avskrivningar

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar -31 971 -30 944 -50 004 -47 385

Maskiner och inventarier -9 860 -9 848 -23 301 -22 878

Summa avskrivningar -41 831 -40 792 -73 305 -70 263

Not 7 Jämförelsestörande poster

Försäljning exploateringsfastigheter - 4 317 - 4 317

Bokförda värden exploateringsfastigheter - -1 718 - -1 718

Förlust vid avyttring av anläggningstill-
gångar

- -5 516 - -5 516

Utrangering av anläggningstillgångar - - -1 829 -

Summa jämförelsestörande poster - -2 917 -1 829 -2 917

Not 8 Skatteintäkter

Kommunalskatt 741 580 733 952 741 580 733 952

Preliminär slutavräkning innevarande år 18 039 -11 310 18 039 -11 310

Slutavräkningsdifferens föregående år 2 617 -3 848 2 617 -3 848

Summa kommunalskatteintäkter 762 236 718 794 762 236 718 794

Not 9 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 164 180 169 079 164 180 169 079

Införandebidrag  - 3 923  - 3 923

Regleringsbidrag 46 921 16 193 46 921 16 193

Generella bidrag från staten 10 672 33 785 10 672 33 785

Kostnadsutjämningsavgift -17 960 -15 217 -17 960 -15 217

Avgift till LSS-utjämningen -31 244 -27 719 -31 244 -27 719

Fastighetsavgift 50 947 44 233 50 947 44 233

Summa generella statsbidrag och utjäm-
ning 223 516 224 277 223 516 224 277

Not 10 Finansiella intäkter

Räntor på rörliga medel och utlämnade 
lån 281 281 507 488

Utdelning på aktier och andelar 3 263 3 034 3 267 3 034

Borgensavgift 2 806 2 737  - -

Inkassoavgifter 28 27 28 27

Summa finansiella intäkter 6 378 6 079 3 802 3 549

Not 11 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån -2 213 -2 021 -6 705 -7 044

Räntekostnad på pensionsskuld -735 -740 -735 -740

Räntekostnad på löneskatt -178 -180 -178 -180

Övriga räntor och bankkostnader -299 -307 -309 -307

Summa finansiella kostnader -3 425 -3 248 -7 927 -8 271
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 12 Mark byggnader och tekniska anlägg-
ningar

Ack, anskaffningsvärde IB 1 239 817 1 152 180 2 103 236 1 935 362

Årets anskaffningar 150 388 97 347 164 894 179 741

Nedskrivning -456 - -456 -

Utrangering -1 553 - -1 553 -

Årets försäljningar - -9 710 -3 947 -11 867

Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 388 196 1 239 817 2 262 174 2 103 236

Ackumulerade avskrivningar -511 707 -481 926 -809 188 -764 610

Årets försäljningar 1 432 2 159 3 077

Utrangering 632 - 632 -

Årets avskrivningar -30 897 -31 213 -48 930 -47 655

Ackumulerade avskrivningar UB -541 972 -511 707 -855 327 -809 188

Utgående bokfört värde 846 224 728 110 1 406 847 1 294 048

Avskrivningstider 5-75 år 5-75 år 5-75 år 5-75 år

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 25 år 25 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 13 Maskiner och inventarier

Ack, anskaffningsvärde IB 249 427 241 626 642 022 552 178

Överföring till annat slag av tillgång - -

Årets anskaffningar 9 177 8 414 26 671 91 226

Nedskrivning -368 - -368 -

Årets försäljningar/utrangeringar -945 -613 -2 538 -1 382

Ackumulerat anskaffningsvärde UB 257 291 249 427 665 787 642 022

Ackumulerade avskrivningar -212 161 -202 883 -364 885 -343 004
Årets försäljningar/utrangeringar 591 301 1 596 728
Nedskrivning 49 - 49 -

Årets avskrivningar -9 238 -9 579 -22 679 -22 609
Ackumulerade avskrivningar UB -220 759 -212 161 -385 919 -364 885
Utgående bokfört värde 36 532 37 266 279 868 277 137
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 12 år 10 år

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 14 Pågående ny- och ombyggnad

Ingående erlagda kostnader - - 37 394 148 293

Årets nedlagda kostnader - - 64 910 28 063

Omfördelning - - -12 716 -138 962

Utgående nedlagda kostnader - - 89 588 37 394
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Not 15 Finansiella anläggningar

Aktier, Leksandsbostäder 20 500 20 500 - -

Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 - -

Andra aktier och andelar 35 220 27 680 35 260 27 720

Långfristig fordran - - 1 161 1 126

Summa finansiella anläggningar 73 720 66 180 36 421 28 846

Not 16 Exploateringsfastigheter och förråd

Exploateringsfastigheter 52 151 52 312 52 151 52 312

Varulager 284 259 2 284 2 378

Summa exploateringsfastigheter och 
förråd 52 435 52 571 54 435 54 690

Not 17 Fordringar

Kundfordringar 8 474 13 785 12 803 14 472

Fordringar hos anställda 53 18 53 18

Fordringar hos staten 57 050 50 859 60 163 52 143

Mervärdeskatt 10 993 6 798 13 501 8 086

Förutbetalda kostnader 22 712 24 328 22 972 22 488

Upplupna intäkter 30 495 17 224 23 582 13 045

Summa fordringar 129 777 113 012 133 074 110 252

Not 18 Kassa och bank

Bankmedel 78 223 198 483 108 077 198 951

Insatsmedel 7 7 7 7

Summa kassa och bank 78 230 198 490 108 084 198 958

Not 19 Eget kapital

Ingående saldo 516 505 490 789 650 878 616 526

Årets resultat 35 853 25 716 45 066 34 353

varav resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646

Summa eget kapital 552 358 516 505 695 944 650 879

Därav beslutad avsättning för framtida 
pensioner.

73 100 73 100 73 100 73 100

Not 20 Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 42 195 39 909 42 195 39 909

Ränte- och basbeloppsuppräkning 687 396 687 396

Utbetalningar -1 961 -2 117 -1 961 -2 117

Nyintjänad pension 6 166 2 907 6 166 2 907

Ändring av försäkringstekniska grunder 2 076 - 2 076 -

Övrig post 479 1 100 479 1 100

Summa 49 642 42 195 49 642 42 195

���



51

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Löneskatt 12 044 10 237 12 044 10 237

Summa avsatt till pensioner 61 686 52 432 61 686 52 432

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

Uppdelning per förmån  

Förmånsbestämd ÅP 33 718 27 263 33 718 27 263

Särskild avtalspension 679 928 679 928

Pension till efterlevande 526 726 526 726

PA-KL pensioner 14 719 13 278 14 719 13 278

Summa pensioner 49 642 42 195 49 642 42 195

Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlå-
ning

Not 21 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 294 000 260 000 1 012 845 935 991

Nyupplåning under året 75 000 65 000 163 800 95 000

Omläggning av lån -26 000 -31 000 -85 478 -47 025

Amortering - - -57 800 -

Kortfristig del av långfristig skuld - - -85 169 -

Förutbetalda intäkter som regleras över 
flera år 28 208 28 879 28 208 28 879

Återstående antal år: 15-70

Summa långfristiga skulder 371 208 322 879 976 406 1 012 845

  

De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur

Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp

Utan bindningstid 49 000 29 000 49 000 29 000

2021 - 26 000 - 147 700

2022 42 000 42 000 135 925 182 419

2023 57 000 57 000 217 110 168 685

2024 45 000 45 000 172 163 173 762

2025 30 000 30 000 195 400 138 100

2026 30 000 15 000 108 100 94 300

2027 - - 20 500 -

2028 50 000 50 000 50 000 50 000

2031 40 000 - 40 000 -

Summa 343 000 294 000 948 198 983 966

Genomsnittlig ränta % 0,69 % 0,75 % 0,65 % 0,73 %

Genomsnittlig räntebindningstid 3,39 år 3,18 år 2,65 år 2,78 år

Not 22 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 55 640 46 487 69 504 56 442

Preliminär skatt 10 255 10 804 10 255 11 503
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Sem- okomp övertid o ferie- och up-
peh.löne-skuld 35 449 33 634 37 515 35 801

Upplupna sociala avgifter 12 539 13 047 13 460 13 995

Upplupna ej utbetalda löner 5 314 6 440 5 425 6 826

Löneskatt på pensioner 5 268 5 767 5 448 6 047

Pensionsskuld individuell del 20 607 20 714 20 742 20 889

Negativ avräkning på skatteintäkterna 8 699 21 941 8 699 21 941

Kortfristig del av långfristig skuld 85 169

Förutbetalda intäkter 8 146 5 504 62 676 47 305

Upplupna kostnader 22 229 21 006 24 404 31 708

Övriga kortfristiga skulder 47 520 118 469 11 743 13 240

Summa kortfristiga skulder 231 666 303 813 355 040 265 697

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte uppta-
gits bland skulderna eller avsättning-
arna

Ingående ansvarsförbindelse 286 693 291 782 286 693 291 782

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 899 8 608 4 899 8 608

Ändring av försäkringstekniska grunder 7 054 - 7 054 -

Nyintjänad pension 563 436 563 436

Årets utbetalningar -16 577 -15 821 -16 577 -15 821

Övrig post 83 1 688 83 1 688

Summa pensionsförpliktelser 282 715 286 693 282 715 286 693

Löneskatt 68 587 69 552 68 587 69 552

Utgående pensionsförpliktelser 351 302 356 245 351 302 356 245

Uppdelning per förmån

Intjänad pensionsrätt 234 285 236 693 234 285 236 693

Särskild avtalspension 327 455 327 455

Visstidspension 6 043 5 575 6 043 5 575

Livränta 9 017 8 936 9 017 8 936

Efterlevandepension 4 399 4 821 4 399 4 821

PA-KL och äldre utfästelser 28 644 30 213 28 644 30 213

Summa pensionsförpliktelser 282 715 286 693 282 715 286 693

Pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 258 1 258 1 258 1 258

Löneskatt 305 305 305 305

Utgående pensionsförpliktelser förtro-
endevalda 1 563 1 563 1 563 1 563

Summa pensionsförpliktelser 283 973 287 951 283 973 287 951

Summa löneskatt 68 892 69 857 68 892 69 857

Summa utgående pensionsförpliktelser 352 865 357 808 352 865 357 808

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

Borgen gentemot

   Leksandsbostäder AB 315 660 364 360 - -

   Leksands Vatten AB 367 475 326 575 - -

   Övrigt 26 424 24 174 20 127 17 727
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kommunalt förlustansvar för egnahem 97 102 97 102

Summa 709 656 715 211 20 224 17 829

  

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 062 521 1 073 019 373 089 375 637

Not 25 Specifikation av ej likviditetspåver-
kande poster

Justering för avskrivningar 41 831 40 792 73 305 70 263

Försäljning Justering för realisationsför-
lust - 5 516 - 5 516

Justering för realisationsvinst -155 -139 -155 -139

Justering för gjorda avsättningar 9 254 2 842 9 023 3 184

Justering för övriga ej likviditetspåver-
kande poster - - 1 003 163

Summa 50 930 49 011 83 176 78 987

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi i Lindbodarna. Till detta har bo-

laget ett 30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en ansvarsförbin-

delse, då åtagandet ej kan beräknas med hänvisning tillförlitlighet p.g.a. tids-perspektiv, färdigställande, teknik-

utveckling och oklara regelverk.

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som 

per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindel-

ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd bor-

gensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som re-

spektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems-

kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Driftredovisning efter finansiella poster

KOMMUNEN Budget 
2021

Utfall 
2021

Utfall 
2020

 Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

Intäkter 163,4 188,5 187,7 198,7 229,5 249,4

-Förändring (%) 0,4% -5,5% -13,4 % -8,0 % -7,4 %

Kostnader, inkl. finansnetto 1 137,9 1 138,4 -1 105,1 -1 093,8 -1 116,2 -1 093,5

-Förändring (%) 3,0 % 1,0 % -2,0 % 2,1 % 2,3 %

Skatteintäkter och statsbidrag 975,3 985,8 943,1 904,3 877,0 869,8

-Förändring (%) 4,5% 4,2% 3,1 % 0,8 % 3,8 %

Resultat 0,8 35,9 25,7 9,2 -9,7 25,7

    

Politik & förvaltningsledning    

Intäkter 40,2 38,6 38,4 39,6 38,2 47,0

Kostnader -85,7 -83,8 -78,8 -76,1 -75,8 -83,1

Nettokostnad -45,5 -45,2 -40,4 -36,5 -37,6 -36,1

Sektor verksamhetsstöd    

Intäkter 2,9 3,6 36,5 47,0 99,0 103,5

Kostnader -108,3 -101,7 -103,7 -111,3 -159,4 -145,1

Nettokostnad -105,4 -98,1 -67,1 -64,3 -60,4 -41,6

Utbildningssektorn    

Intäkter 79,2 91,4 84,8 105,0 132,5 157,5

Kostnader -426,7 -439,5 -443,6 -520,1 -535,2 -536,8

Nettokostnad -347,5 -348,1 -358,8 -415,1 -402,7 -379,3

Sociala sektorn    

Intäkter 89,1 104,0 109,5 88,8 95,8 88,2

Kostnader -453,8 -462,9 -467,5 -371,5 -375,5 -361,4

Nettokostnad -364,7 -358,9 -358,0 -282,7 -279,7 -273,2

Sektor samhällsutveckling

Intäkter 29,5 28,9 40,4 36,3 38,5 12,8

Kostnader -79,4 -76,3 -94,8 -95,6 -104,6 -33,1

Nettokostnad 49,9 -47,5 -54,4 -59,3 -66,1 -20,3

Tabell 12. Resultatutveckling för Leksands kommun perioden 2021-2017, angivet i mkr. Under 2020 har IFO flyt-
tats från Lärande och stöd till Sociala sektorn och en mer renodlad utbildningssektor bildats. Förändring i den 
interna hanteringen av personalen i bemanningsenheten påverkar kostnad och intäktsredovisningen mellan 
verksamhetsstöd och i försa hand sociala sektorn jämfört med tidigare år. Från och med 2021 debiteras inte 
kosten till skolor eller särskilda boenden utan hanteras inom Verksamhetsstöd. 

Mellan åren 2015 och 2018 ökade bruttokostnaderna konsekvent i kommunen. Det är först mellan 
2018 och 2019 det sker ett trendbrott och bruttokostnaderna minskar. Under 2020-2021 ökade brut-
tokostnaderna delvis på grund av ökade kostnader för hanteringen av covid-19 inom i första hand 
vård och omsorg. De ökade intäkterna jämfört med budget kommer delvis från taxor inom förskolan, 
IKE ersättningar inom grundskolan och gymnasiet, vuxenutbildningen och en mycket välbesökt upp-
sättning av musicalen Shrek i musikskolans regi. Men de stora posterna är statsbidrag för extratjäns-
ter till AME, ersättning för merkostnader covid-19, ersättning för höga sjuklönekostnader samt högre 
ersättning från migrationsverket än väntat. Den stora förändringen över tid vad gäller intäkter är att 
ersättningarna från Migrationsverket minskat betydligt från 2016 då Leksand erhöll över 110 mkr. 
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 Utfall 
2020

Utfall 
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Verksamhetssektorerna     

Politik -9,8 -10,2 -11,6 1,4

Förvaltningsledning -30,6 -35,0 -33,9 -1,1

Sektor verksamhetsstöd -67,1 98,1 -105,4 7,3

Sektorchef 6,5 7,0 8,8 1,8

Ekonomiavdelning 12,8 15,6 15,7 0,1

HR-avdelning 10,5 4,8 5,7 0,8

Kommunikationstjänstavdelning 2,9 3,0 4.1 1,1

Administrativ service 4,7 5,1 5,5 0,4

IT-avdelning 9,7 12,0 11,7 -0,3

Kundtjänstavdelning 3,6 4,2 4,5 0,3

Kost- och Lokalvård 16,4 46,4 49,4 3,0

Utbildningssektorn -358,8 -348,1 -347,5 -0,6

Sektorchef 7,3 6,9 6,7 -0,3

AME/Integration 3,7 3,5 4,4 0,9

Avdelning förskola 83,8 79,6 82,0 2,4

Avdelning grundskola 186,3 178,8 175,8 -3,0

Avdelning gymnasiet 66,7 67,4 66.0 -1,4

Vuxenutbildningen 4,5 5,0 5,8 0,8

Kulturskolan 6,6 6,8 6,8 0,1

Sociala sektorn -385,0 -358,9 -364,7 5,8

Sektorchef 4,9 4,8 7,3 2,4

Avdelning myndighet 113,9 91,6 101,7 10,1

Avdelning äldreomsorg 177,6 198,4 188,4 -10,0

Avdelning funktionshinder och stöd 61,6 64,0 67,3 3,2

Sektor Samhällsutveckling -44,3 -47,5 -49,9 2,4

Sektorchef 6,7 6,4 6,8 0,4

Avdelning Plan Karta Mät 2,7 3,5 3,5 0

Avdelning strategisk planering 6,0 5,7 8,1 2,4

Myndighetsavdelning 1,5 0,9 3,5 2,6

Näringslivsavdelning 1,9 4,8 5,0 0,2

Fritidsavdelningen 15,0 16,1 13,1 -3,1

Kulturavdelningen 10,5 9,9 9,8 -0,2

Verksamhetens Nettoram -868,6 -897,7 -913,0 15,3

Övrigt -1,7 3,5 3,7 -0,2

Avskrivningar -40,8 -41,8 -44,1 2,3

Pension- och personalkostnader -9,3 -17,0 -18,9 1,9

Verksamhetens Nettokostnader -920,4 953,0 -972,3 19,2

Skatteintäkter 718,8 762,2 752,4 9,8

Generella statsbidrag & utjämning 224,3 223,5 222,8 0,7

Finansnetto 3,1 3,2 -2,2 5,4

Finansiering total 946,1 988,9 973,1 15,9
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Årets resultat 25,7 35,9 0,8 35,1

Tabell 13. Kommunens utfall, budget och avvikelse för åren 2020 och 2021, angivet i mkr.

Tabellen ovan redogör för verksamhetssektorernas nettoutfall och avvikelser för år 2021. Avvikel-
serna per sektor, och i vissa fall per avdelning, kommenteras mer ingående i kommande stycken. 
Jämförelsen med 2020 påverkas av verksamhetsförändringar mellan sektorerna där kosten inte debi-
terats ut till verksamheterna inom utbildningssektorn och sociala sektorn, bemanningen och lön och 
lagts ut i verksamheterna och på Ekonomiavdelningen. 

Politik och förvaltningsledning (+0,3 mkr)
Politik redovisar ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget. Färre sammanträden och lägre arvo-
den tillsammans med outnyttjad reserv och fortsatt låga kostnader för överförmyndarverksamheten 
är de främsta orsakerna.

Förvaltningsledningen gör ett underskott på 1,1 mkr som i huvudsak kommer från fastighetssidan där 

uppdraget varit underfinansierat genom orealiserade besparingar kopplat till koncernbildningen och 

omorganisationen kring gata-park. 

Verksamhetsstöd (+7,3 mkr)
Till största del är överskottet pandemirelaterat och beror på personalfrånvaro samt att planerat ut-
vecklingsarbete och utbildningsinsatser inte hunnits med som en följd av frånvaro samt att personal 
arbetat med pandemirelaterade frågor i stället för sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Avdelning Kost och Lokalvård redovisar totalt ett överskott på 3 mkr. Inom Lokalvården, som redovisar 
ett överskott på 1,3 mkr, tillsätter man exempelvis inte vikarier den första dagen någon är frånvarande. 
På Kosten beror överskottet på 1,6 mkr på att färre måltider har serverats i skolan och förskolan under 
pandemin, dels på grund av sjukfrånvaro, dels på grund av distansundervisning. 

Fordonshanteringen som är organiserad under Ekonomiavdelningen har också, trots de ökade drivme-
delspriserna, gett ett överskott under året som är hänförbart till lägre utbytestakt av leasingbilar än 
planerat, samt att försäljning av fordon har gett överskott.

IT visar ett negativt resultat på -323 tkr. Det beror på ett ökat tryck på interna processer där bland 
annat digitaliseringsarbetet inom kommunen ger IT ett ökat tryck, men även på att system och proces-
ser ses över i en strävan att långsiktigt få en hållbar och effektiv hantering

Utbildningssektorn (-0,6 mkr) 

Utbildningssektorn redovisar ett underskott på 0,6 mkr. Utbildningssektorn redovisar en negativ avvi-

kelse om -0,6 mkr jämfört med beslutad budgetram. Den negativa avvikelsen består framför allt av 

underskott för grundskola och gymnasieskolan, medan Arbete och stöd samt Förskola och Vuxenut-

bildning redovisar större överskott. 

Sektorchef redovisar ett resultat om -0,3 mkr. Underskottet beror till stor del på ej budgeterade kost-

nader för projektering av paviljonger på Sammilsdalsskolan. Paviljongerna förväntas lösa de arbetsmil-

jöproblem som uppkommit på Sammilsdalskolan efter sammanslagningen av högstadiet och väntas 

vara på plats under 2022.

Enheten Arbete och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr för året och består av både 

positiva och negativa avvikelser. På intäktssidan ses lägre schablonintäkter från Migrationsverket gäl-
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lande nyanlända. Som följd av Covid-19 har mottagandet skjutits på, där kommunen tagit emot mer-

parten av tilldelad kvot under senare delen av året, vilket även inneburit att intäkterna skjutits fram. 

Enheten har inte heller haft lika många åtgärdsanställningar som budgeterat vilket genererar en positiv 

budgetavvikelse. Även Extra tjänster och övriga driftkostnader för arbetsmarknadsenheten genererar 

en positiv budgetavvikelse. 

Avdelning förskola genererar en positiv avvikelse motsvarande 2,3 mkr. Överskottet beror på högre 

intäkter för barnomsorgsavgifter och lägre kostnader för barn i andra kommuner samt fristående för-

skolor än budgeterat. Avdelningen har även något lägre kostnader för tilläggsbelopp än budgeterat. 

De kommunala förskolorna genererar samtidigt ett överskott motsvarande 0,9 mkr, trots fem fler barn 

på årsbasis än som beräknades inför året. Förskolorna Myran och Tällberg hade något fler barn än 

budgeterat, vilket inneburit högre bemanning och därmed budgetunderskott. Samtidigt ses färre barn 

på förskolan Furuliden och Insjöns förskolor, vilket lett till lägre personalkostnader och budgetöver-

skott. Som en följd av Covid-19 har avdelningen haft hög frånvaro bland personal och barn under året. 

Frånvaron bland personalen har inte behövt ersättas med vikarier i samma omfattning då även många 

barn varit frånvarande.

Grundskola redovisar en negativ budgetavvikelse om -2,8 mkr. Underskottet förklaras framför allt av 

högre kostnader för verksamhetsbidrag till fristående skolor än budgeterat. Samtidigt har verksamhe-

ten något högre intäkter för elever från andra kommuner och lägre kostnader för elevhälsan än bud-

geterat. I övrigt består underskottet av högre personalkostnader för stödresurser, men även av utökad 

bemanning till följd av tillkommande elever. Insjöns grundskola och grundsärskola samt Åkerö skola 

redovisar större negativa resultat i form av högre personalkostnader, medan Sammilsdalskolan och 

Siljansnäs skola redovisar positiva resultat. Den kommunala skolan har haft 14 fler elever än budgete-

rat. Ökningen syns främst på Sammilsdalskolan, Tällbergs skola och Insjöns skola. 

Gymnasieskola redovisar ett underskott om -1,4 mkr för året. Underskottet består främst av högre 

nettokostnader för s.k. interkommunal ersättning. Avdelningen redovisar dels lägre interkommunala 

intäkter till följd av färre elever från andra kommuner, dels högre interkommunala kostnader till följd 

av fler leksandselever som utbildar sig på gymnasieskolor utanför kommunen. Detta gäller för både 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den negativa budgetavvikelsen på gymnasieskola består även 

av högre personalkostnader delvis till följd av utökning av antalet lärlingselever och tillfälliga kostnader 

för utbetalning av matersättning till elever våren 2021 när undervisningen bedrevs på distans. Samti-

digt påverkas resultatet positivt av att verksamheten redovisar lägre kostnader för inköp av undervis-

ningsmaterial, att projektresa inte kunnat genomföras och av att verksamheten inte kunnat köpa in 

elevdatorer till följd av avtalsproblematik. Inköpet av 2021 års elevdatorer förväntas istället göras i 

början av 2022. 

Vuxenutbildningen bedrivs gemensamt i samarbete med Rättviks kommun. Leksand kommuns andel 

av total nettokostnad motsvarar ungefär 5,8 mkr vilket är ungefär 0,8 mkr mindre än avsatt budgetram. 

Den positiva avvikelsen består framför allt av att större del av verksamheten finansierats av statsbidrag 

och andra projektmedel än budgeterat. Under året har Lärcentrum invigts i nyrenoverade lokaler som 

till viss del finansierats av statsbidrag.  

Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor och förskolor är en budgetpost som har stor 

påverkan på sektorns ekonomiska utfall. På sektorsnivå står de för ungefär 2,8 mkr högre nettokost-

nader än budget fördelat på grundskola och gymnasieskola medan förskola redovisar lägre nettokost-
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nader än budget. De interkommunala intäkterna och kostnaderna har haft stor påverkan på särskilt 

gymnasieskolas prognoser och verksamheten behöver framöver analysera posterna djupare för att 

kunna göra bättre prognoser. Samtidigt behöver man jobba mer aktivt med marknadsföring och an-

passa programutbud efter efterfrågan för att locka elever till Leksands gymnasium.

Sociala sektorn +5,8 mkr

Den positiva budgetavvikelsen 2021 inom Sociala sektorn beror dels på att individ och familjeomsor-

gen (IFO) förbättrat sitt resultat för placeringar och ekonomiskt bistånd, dels att verksamheten erhål-

lit mer medel för återsökningar från Migrationsverket än tidigare bedömt. Sektorn erhöll ytterligare 

1,4 Mkr jämfört mot vad som togs upp i samband med delårsbokslut samt oktobers prognos. 

Andra statsbidrag som haft större positiv påverkan på resultatet i sektorn under året är dels statsbi-

drag för merkostnader Covid-19 ca 3 Mkr, dels ytterligare 3 Mkr i tillfällig sjuklöneersättning från För-

säkringskassan. 

Öppenvården redovisar en större plusavvikelse på ca 1,9 Mkr. För hög lokalkostnadsbudget för ung-
domsmottagningen, vakanta tjänster samt ej nyttjad utbildningsbudget är orsaker till plusavvikelsen. 

Den sektorsövergripande utbildningsplan som fanns för året har inte kunnat verkställas fullt ut som 

planerat på grund av restriktioner kring pandemin, detta tillsammans med vakanta tjänster för avdel-

ningschefer har påverkat resultatet positivt med ca + 2,4 Mkr.

Slutregleringen i samband med bokslut 2021 för timvikarier, övertidskostnader etcetera (månad 13) i 

sektorn bidrog även till en positiv resultateffekt på + 1,6 Mkr. Sektorn har arbetat med att minska an-

talet timanställda under året vilket utfallet indikerar.

Underskottet i Sociala sektorn finns inom äldreomsorgen som haft stora utmaningar med tillgång till 

vikarier. Framför allt hemtjänsten och de särskilda boendena har haft höga kostnader för fyllnadstid, 

övertid och kvalificerad övertid då ordinarie personal fått gå in och arbetat i brist på vikarier. Den to-

tala personalkostnaden i Sociala Sektorn har från 2020 till 2021 ökat med ca 13,8 Mkr. Faktorer som 

bidrar till personalkostnadsökningarna mellan åren är utökad sysselsättningsgrad som en följd av hel-

tid som norm, löneökningar samt personalutökningar utifrån volymer och behov. 

Äldreomsorgens kunder har blivit äldre och har större omsorgsbehov än tidigare vilket gör att mer 

personalresurser behövs. I resultatet ingår även en reservation för en månads dubbelhyra för Limsjö-

gården 1,8 Mkr. Äldreomsorgens resultat har vid årets slut påverkats negativt av flytten till Lyckavä-

gen vilket resulterat i merkostnader på ca 1,0 Mkr. Resultatet för Äldreomsorgen 2021 blev -10,0 

Mkr, i detta ingår särskilda boenden, kommunens hemtjänst, korttidsenheten samt hemsjukvården. 

Resultatet är en förbättring från delårsbokslutet 2021. I delårsbokslutet räknade sektorn med att en-

dast erhålla 62 procent av de sökta statsbidragen för utökade kostnader för covid-19. Sektorn har er-

hållit 91,4 procent av de sökta medlen samt räknade vid bokslutet med att få 80 procent av ytterli-

gare sökta medel. I resultatet ingår en reservation på 0,6 mkr för en eventuell upphandlingsskadeav-

gift till konkurrensverket till följd av otillåten direktupphandling inom HVB. 

Sektorn har inte kunnat utföra de utbildningar som hade behövts på grund av pandemin. Flertalet ut-

bildningar har fått ställas in och bidragit till minskade kostnader för vikarier. De utbildningar som pla-

nerats för medarbetarna har minimerats och detta kan få konsekvenser på sikt. Stora utbildningsin-

satser som varit har gällt hygien och hur man minskar smittspridning. Sektorn har också under pan-

demin stängt ner vissa verksamheter och fördelat om personalresurser där behovet funnits. Detta 
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har bidragit till att flera verksamheter visat ett plusresultat bland annat korttidsboendet SOL som 

gjordes om till en covid-avdelning men dock inte behövde användas. En avdelning på särskilt boende 

plomberades då behovet av platser minskade tillfälligt, avdelningen kommer att öppna igen under ja-

nuari 2021. Sektorn har även sökt fler statsbidrag för att höja kvaliteten. Statsbidragen har kunnat 

förstärka delar av de merkostnader sektorn haft för bland annat vårdintensiva brukare med multidia-

gnos och därmed ökat kvaliteten, delaktigheten och patientsäkerheten. 

Sektor samhällsutveckling (+2,4)

Sektorn redovisar ett överskott för 2021 men resultatet inom avdelningarna varierar. Totala perso-

nalkostnader för sektorn ger ett överskott på 1,9 mkr, även där blandat inom avdelningarna. Över-

skottet för personalkostnader beror på vakanser, sjukfrånvaro och andra ledigheter som inte regleras 

med vikarier. Sektorchef gör ett överskott totalt sett, men med både ökade kostnader för bland an-

nat vakter vid skolavslutning och midsommar, samt ökade intäkter i och med ett markåtkomstbidrag 

från Naturvårdsverket för att bilda ett naturreservat i Plintsberg.

Strategisk planering har ett överskott på 2,4 mkr gentemot budget primärt tack vare att planerade 

vägförrättningar inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Kostnader uppkommer framöver i 

stället. Även myndighetsavdelning gör ett överskott på 2,6 mkr. Sjukskrivningar och vakanser är en 

orsak men avdelningen har även haft betydligt högre intäkter från bygglov än budgeterat.

Fritid har en negativ avvikelse med 3,1 mkr beroende på lägre intäkter från skidanläggningen i Gran-

berget under våren. Intäktstappet är stort även för Leksandshallen då man haft begränsad aktivet 

hela året och helt stängt under våren 

Även Kulturavdelningen har påverkats negativt då de hade stängt delar av året och därmed gått 

miste om intäkter.

Finans (+20,1)
På finansieringssidan återfinns det största överskottet, både i form av reviderade skatteunderlags-

prognoser som sedan ändringsbudgeten i våras har justerats upp med 10,5 mkr. Men även kapital-

kostnaderna och finansnettot är en positiv avvikelse. I mål och budget hade kommunen räknat med 

gradvis ökade räntekostnader, men räntenivån sjönk ytterligare och upplåningen blev inte så hög 

som prognostiserat. Ett ökat ägande i Dala Energi innebar även ökad utdelning under året. Pensions-

kostnaderna ökade betydligt jämfört med 2020 men inte fullt i nivå med vad som hade avsatts i bud-

get. 

Leksandsbostäder AB (+13,4)
Bolagets resultat efter finansiella poster är positivt och uppgår till 13,4 mkr. Det fortsatt låga ränteläget 

bidrar positivt till resultatet.  De externa räntekostnaderna har minskat med 608 tkr och uppgick under 

året till 3 717 tkr. Resultatet är betydligt bättre än budget på 6,2 mkr men verksamhets kostnader, som 

uppvärmning och taxebundna har ökat jämfört med 2020. 
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Leksand Vatten AB (- 4,9)
Utfallet -4,9 mkr efter finansiella poster är 1,5 mkr sämre än budgeterat för Leksand Vatten AB. Det 

negativa resultatet efter finansiella poster bokförs mot tidigare års upparbetade vinster.  

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -2,8 mkr. Intäkterna har genom taxehöjningen 

under året ökat och verksamhetskostnaderna har minskat men avskrivningskostnaderna har ökat 

med 1,5 mkr jämfört med 2020. 

Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster är -2,1 mkr. Höjda taxor har stärkt intäkterna 

som ökat mer än verksamhetskostnaderna och resultatet är 2 mkr bättre än 2020. 
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Investeringsredovisning
Nedan visas kommunens bruttoinvesteringar samt budget inklusive tilläggsanslag. 

Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 
2021

Förvaltningsledning, fastighet o Gata-Park 93,6 101,4 7,8

Verksamhetsstöd 1,5 2,9 1,4

Utbildning 1,1 1,7 ,6

Sociala Sektorn 2,8 5,1 2,3

Samhällsutveckling 60,7 82,0 21,3

Varav exploateringsverksamhet 3,3 13,5 11,2

SUMMA 159,8 193,2 33,4

Tabell 16. Nettoinvesteringar inom kommunen år 2021, angivet i mkr.

Större projekt 2021

Projekt Avslutat 
2021

Utfall 
2021

Ack. utfall Ack. bud-
get

Åtestående

Nya Tibble äldreboende Nej 81,6 147,8 182,0 34,2

Ny Sporthall Nej 50,3 63,0 69,1 6,1

Käringberget/Lummerhöjden Nej 1,5 6,2 24,6 18,4

Tabell 17. Större investeringsprojekt och över flertalet år, angivet i mkr. (*netto).

Under 2021 har kommunens investeringar i huvudsak fokuserats kring sporthallen samt det nya äldre-
boendet i Tibble – Lyckavägens särskilda boende. Arbetet har löpt på för båda projekten som har hållit 
tidplanerna väl. Inflyttningen i det särskilda boendet skedde i december er 2021. Slutkostnaden för 
sporthallen beräknas överstiga den ursprungliga budgeten med ca 5 mkr. En del av kostnadsökningen 
beror på ökade råvarupriser till följd av pandemin. Kostnaden för det särskilda boendet har klarat bud-
get men har en riskmarginal på 10% i budget som inte hade tagits med i byggnationen av sporthallen. 

Kommunen har investerat i underhåll och anpassning av fastigheter för 8,3 mkr under året, inklusive 
den särskilda satsningen på arbetsmiljöåtgärder inom grundskolan. Den enskild största investeringen 
här är ombyggnationen av nya lärcentrum för Vuxenutbildningen på Brandmannen för 1,3 mkr.  

Inom IT-området har investeringar bland annat gjorts i server och kommunikationsplattformar på 0,8 
mkr. 

Inom fritid har kommunen investerat i en ny pistmaskin på Granberget 1,5 (mkr) och förberedelser 
för nya löparbanor på Siljansvallen på 0,6 mkr.  

Investeringar kopplade till exploateringsverksamheten har under året inte genomförts enligt plan i hu-
vudsak berodde på resursbrist både hos kommunen och entreprenörer och konsulter. 
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Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 
Diarienummer RD22/01092 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner 
tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel 
till ett rimligt pris. 

 

2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem. 

 

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre. 

 

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre.  

 

I ärendet redovisas följande dokument: 
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Landstinget Dalarna PROTOKOLLSUTDRAG 

 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna 2022-03-10    Sida 2 (2) 
 
a) Beslutsunderlag Bilaga §6 A 

b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 Bilaga §6 B 

c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1 Bilaga §6 C 

d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2 Bilaga §6 D 

e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021 Bilaga §6 E 

 

Linus Nielsen föredrar Verksamhetsberättelsen och bokslut 2021. 

Nämnden och kommunrepresentanterna godkände dragningen och går till 
beslut.   
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BESLUTSUNDERLAG
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott

Hjälpmedel Dalarna Datum 2022-03-10 Sida 1 (3)
Dnr RD22/01092

Uppdnr 3854

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare

Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Nielsen Linus 0243-49 78 46
Verksamhetschef
linus.nielsen@ltdalarna.se

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24
Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021

Ordförandens förslag

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 
bilagor fastställs. 

Sammanfattning

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar 
Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett 
rimligt pris.

2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem.

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre.

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre. 

I ärendet redovisas följande dokument:

a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86
c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1
d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2
e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Verksamhetsberättelse och bokslut är framtagna enligt uppdrag
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Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG
Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida

2 (3)2022-03-10 RD22/01092

Patientperspektiv

Ej aktuellt för underlaget

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

I�”Avtal�för�Hjälpmedelsnämnden�Dalarna”�§�6�Ekonomi�fastställs�att�om�
resultatet överstiger 1 % av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 
resultatet fördelas mellan Region och kommuner med fakturerat belopp som 
fördelningsnyckel. 

Totala resultatet slutade på + 5,0 mnkr, kommunerna återbetalades totalt 
2,9 mnkr för deras andel av det positiva resultatet. Region Dalarnas andel av 
överskottet var + 2,1 mnkr. Hjälpmedelsnämndens resultat för 2021 blir således 
0 kr.

Hållbarhet

Ej aktuellt för underlaget

Likabehandling

Ej aktuellt för underlaget

Barn och unga

Ej aktuellt för underlaget

Juridik

Ej aktuellt för underlaget

Arbetsmiljö och medarbetare 

Ej aktuellt för underlaget

Säkerhet

Ej aktuellt för underlaget

Expediering av beslut

Samverkan med fackliga organisationer

Verksamhetsberättelsen och bokslutet informerades på 
Samverkanssammanträdet 2021-02-04

Återrapportering

Under 2022 kommer uppföljning av förvaltningen att göras enligt 
Region Dalarnas centrala anvisningar för intern styrning och kontroll.
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Hjälpmedelsnämnden 

Hjälpmedel Dalarna 
Verksamhet 

Inledning 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, 
självständighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 
kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att 

tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Den snabba 
tekniska/digital utvecklingen skapar nya förutsättningar 

att förhålla sig till.

 

Viktiga händelser 
Förvaltningen är i en omfattande 
lokalförändringsprocess med en totalevakuering  utförd 

hösten 2020. Nuvarande lokal i Falun har fortsatt krävt 
en hel del anpassningar för att fungera under perioden 
förvaltningen behöver vara utlokaliserad. 

Omställningen för personalen som har behövt byta 
arbetsort har varit stor även under 2021. Målet är 

ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 

hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster 
som gagnar Dalarnas medborgare.  En arbetsgrupp 

från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter 
och arkitektbyrå har arbetat fram förslag på hur 

lokalerna ska anpassas inför framtiden. Sent under 
2021 fick verksamheten tillsammans med avdelningen 

för Miljö och säkerhet, Region Service och 
Läkemedelsförsörjningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till att samlokalisera lager för hjälpmedel, 

förbrukningsvaror och Läkemedel. 

Förvaltningen genomförde en arbets- och 
ansvarsöversyn med syfte att förbättra processer och 

tydliggöra ansvar, förbättra möjligheten att leva upp till 
MDR (förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska 
produkter) och skapa bästa förutsättningarna utifrån 

arbetet med de nya lokalerna. Resultatet gav 
aktiviteter att arbeta med på både förvaltnings- och 

avdelningsnivå, dessa aktiviteter kopplas till målen i 
verksamhetsplanen för 2022.

Pandemins svängningar med vaccinationstillgång och 

förändrade restriktioner har givetvis påverkat 
förvaltningen, dock inte i samma utsträckning som 
under 2020. 

Pandemin har också på olika sätt gett effekter på våra 
leverantörer och deras möjligheter att leverera 
hjälpmedel och reservdelar. Brist på råvaror, elektriska 

komponenter i kombination med minskad produktion 
(stängda fabriker pga smitta) och globala logistik 

stopp/förseningar resulterar i en stor ökning i antal 

försenade leveranser in till DHC. Det medför stora 
mängder merarbete i form av handpåläggning på 

automatiska beställningar och personlig kontakt med 
förskrivare för att hitta alternativa produkter samtidigt 
som patienter ibland har fått vänta längre än avtalat. 

Förvaltningen samarbetar inom mellansvenska 
sjukvårdsregionen (7-klövern) för att få till stånd 

kompensation i de fall Force Majeure ej kan åberopas.  

En stor leverantör av andningshjälpmedel skickade 
under våren ut ett säkerhetsmeddelande som innebar 

att flera av deras produkter inte kunde användas. 
Leverantören kunde inte heller tillgodose behovet av 
nya hjälpmedel. Detta har inneburit stora svårigheter 

för såväl Dalarnas Hjälpmedelscenter som Region 
Dalarna. Mycket tid har ägnats åt kontakter med 

vårdpersonal kring alternativa lösningar och åt 
kontakter med andra leverantörer i försök att hitta 
andra hjälpmedel. 

Arbete med att tolka och följa MDR har fortsatt med 
anpassningar i verksamhetssystemet, regionala 
arbetsgrupper och nationella samarbeten. Flera 

områden är kvar att tolka och kommer att påverka 
arbetssätt inom förvaltningen.

Under 2021 har några erfarna hjälpmedelstekniker på 

en och samma avdelning gått i pension samtidigt som 
samma avdelning har flera nya 

hjälpmedelskonsulenter. Berörd avdelning har bytt 
chefer under året. Dessa tre delar har påverkat  
förvaltningen som helhet. 

 

Mål och uppdrag 

Förvaltningens mål 
inom regionplanens 
målområden

Antal

��
Mål uppfyllt�

p�
Mål delvis 

uppfyllt

�
��

Mål ej 
uppfyllt

� �

Medborgare 3

Medarbetare och 
ledarskap

0 3

Hållbar utveckling 3

Digitalisering 3

Summa 9 3
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Regionplanens målområden
Resultat

helår

Medborgare

* Effektmål: Långt o lyckligt liv i Dalarna �

Hjälpmedel Dalarna arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande med digitala lösningar och digitalt 
stöd

�

Hjälpmedel Dalarnas tjänster och regelverk finns 
synliggjort och tillgängligt på bred front �

Medarbetare och Ledarskap

* Effektmål: Ökad trivsel på jobbet p1

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt med ett 
hållbart medarbetarskap, vilja att utvecklas med 
och stanna i verksamheten

p2

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt för en 
tillåtande miljö och tillvaratagande av resurser och 
styrkor

p3

Hållbar utveckling
*Effektmål: Starkare ekonomi �

Hjälpmedel Dalarna arbetar för en socialt, 
miljömässigt och ekonomisk hållbar verksamhet 
genom recirkulation, vidareutveckling av hållbart 
sortiment och förändrade arbetssätt med digitala 
stöd

�

Hjälpmedel Dalarna säkerställer/ökar sin förmåga 
att bedriva verksamhet i kris �

Digitalisering

* Effektmål: Ökad produktivitet o effektivitet genom

modernisering av arbetsmetoder
�

Hjälpmedel dalarna arbetar aktivt med 
digitaliseringsstrategier för att minimera risk att 
hamna i digitalt utanförskap 
(medborgare/medarbetare)

�

Hjälpmedel Dalarna arbetar aktivt med att förbättra 
samverkan mellan verksamhet och IT �

�mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       � mål ej uppfyllt   
1- Stark påverkan av evakuering och pandemi på 

medarbetare och ledarskap. Arbetsmiljörond/Skyddsrond 
del 2 för evakueringslokal utförd. Högre HME-index i årets 
medarbetarenkät än 2020.

2- Arbetsmiljöarbete fortgår. Riktade insatser har pågått och 
pågår.

3- Översyn av arbetsprocesser och ansvarsområden pågår 
och planeras vara klart till årsskiftet.

Medborgare - Utifrån föregående års komplicerad 

evakuering och pandemins fortsatta grepp har 
förvaltningen ökat produktionen och fortsatt kunnat 

tillgodose bedömda behov och utföra tjänster 
efterfrågats om än med viss påverkan. 

Medarbetare och ledarskap – Arbetsmiljön har 

under året förbättrats sedan 2020 även om det 
finns flera aktiviteter att fortsätta arbeta med. Att 

förvaltningens avdelningar är uppdelade påverkar. 
Sjukfrånvaron håller sig dock förhållandevis låg. 

Hållbar utveckling – Förvaltningen arbetar vidare 

med�definiering�och�implementering�av�”Hållbart�

sortiment”,�vilket�bland�annat�har�utvecklat�

hanteringen av returnerade hjälpmedel. 

Digitalisering – den digitala mognaden och 

utvecklingen internt samt mot kund och patient har 

tack vare pandemin utvecklats i snabbare takt än 
förväntat. Tjänsteapp som lagerstöd fortfarande 

under testning, tillgång till Visiba Care, digitala 
utprovningar och digitala utbildningar är exempel 
på åtgärder som fortsatt under 2021.

Uppdrag som tilldelats nämnden av 

regionfullmäktige i regionplan
Status

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar 
upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till 
styrelsen senast december 2020.

�

Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av 
evakueringen under ombyggnation och återställande av 
de utdömda lokalerna.

p1 

Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.

� Klart ► Ständigt pågående

p Pågående Nästan klart

� Ej startat

1- Förvaltningen befinner sig fortfarande i provisoriska 
lokaler. 

2- Förvaltningen har fortsatt att arbeta med 

uppdraget, förslag var på remiss under hösten
och kommer efter bearbetning upp för 

rekommenderande beslut i 
Hjälpmedelsnämnden mars 2022.

NKI (Nöjd Kund Index mätning) 
År               2020 2021

Antal svar, st 190 238

Leverans av; hel, ren, rätt produkt, 
kunskap* 72%** 85%**

Bemötande; tex. trevlig lyssnande, 
förstående* 92%** 95%**

Service; tex. leverans vid utlovad tidpunkt*
63%** 

69%**

Tillgänglighet; tex. komma i kontakt med 
DHC* 67%** 74%**

* Skala 1-10, där 10 är högst

**Talet anger hur många procent av de svarande som angett 7-10

Glädjande nog ser vi en förbättring på samtliga 
områden. Att förvaltningen nu mer landat efter 
evakueringen och att arbetet med att hitta nya 
arbetssätt gett resultat tros vara bakgrunden. 
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Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål 
Målupp-
fyllelse

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel 
Rörelse R12

77,4
75-

80%
� 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel KLOK 
R12

38,6
50-

55% �1

%andel återanvända 

individmärkta 
huvudhjälpmedel PMB 
R12

55,9
55-

60%
�

% av de avhjälpande 
underhåll som påbörjas 
inom 5 arbetsdagar

68,4 70% p2 

% av nettobehovsartiklar 
som plockas från lager 
enligt plocklista inför 
följande turbil

97,6
90-

95%
� 

Väntetid (genomsnitt) till 
första erbjudna 
utprovningstid

30 90 dgr � 

Nyttjandegrad i % 89,7
85-

90%
� 

Uthyrningsgrad i % 91,3
85-

90%
� 

Antal fortbildningsdagar 
per anställd

0,64 3 st �3 

�mål uppfyllt p mål delvis uppfyllt � mål ej uppfyllt 
1- Ökning av antalet utlevererade hyreshjälpmedel i kombination 
med minskat antal returnerade har resulterat i fler nyinköp vilket 
minskar återanvändningsgraden
2-Tider erbjuds snabbare än arbetet påbörjas för att tidsbokningarna 
ska passa patienten så bra som möjligt- fler ombokningar och 
uppskjutna tider. Längre väntetider på leverans av reservdelar 
påverkar också.
3- En viss ökning mot 2020 (+0,15%). Flera utbildningar har ställts in 
till följd av rådande restriktioner. 

Verksamhetsstatistik
Resultat 

2019
Resultat 

2020
Resultat  

2021

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 31 196 31 672

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel

13 100 12 030 12 730

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel

11 609 11 241 10 561

Framtiden 
I och med den pågående lokalförändringen blir 
verksamhetens fokus de närmaste åren att 

upprätthålla verksamhetens processer. Efterfrågan på 
varor och tjänster ökar. Fler patienter vårdas i hemmet 

och har samtidigt behov av mer avancerad 

medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en 
fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i 
arbetet�med�omställningen�inom�ramen�för�”God�och�
Nära�Vård”.�Nya Medicintekniska direktivet kommer 

innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 
befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 

kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla 
områden. Fler hjälpmedelsområden och fler 

personalgruppen kommer att ställa om till en mer 
digitalt understödd vardag. 

Ekonomi 

Resultaträkning 2021 2020

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat

Intäkter
171,5 176,2 4,7 166,7 

-varav 
regionbidrag

3,5 3,5 0,0 2,9 

Kostnader
-171,1 -176,1 -5,0 -168,4 

-varav löner exkl 
soc avg

-41,6 -39,8 1,7 -36,7 

-varav inhyrd 
personal

Över-
/underskott

0,4 0,1 -0,3 -1,7 

Årets investering -32,4 -40,3 -7,9 -32,4 

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 
miljoner kr varav 2,1milj återbetalades till regionen och 
2,9 fördelades mellan kommunerna i enlighet med 

Hjälpmedelsnämndens avtal.

De stora avvikelserna mot budget på Intäktssidan var 
sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 Mkr 

högre än budget.

På kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 Mkr  
lägre än budget, som till största del beror på vakanser.

Samt Hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 
Mkr högre.

I övrigt blev driftutfallet i nivå med budget.

Investeringarna ökade mycket jämfört med budget 

p.g.a. bland annat prisökningar från leverantörer, ökat 
antal utlevererade hyreshjälpmedel och färre 
returnerade hyreshjälpmedel samtidigt som 

bedömningen inför investeringsbudgeteringen verkar 
vara aningen fel.
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Kostnaderna för anpassning av de temporära 

lokalerna var inom budget, det kvarstår att bedöma om 
fler insatser behövs under tiden för evakueringen. 

Visst medel finns avsatt för det under 2022.

Covid-19
(mnkr)

Utfall 
2021

Utfall
2020

Merkostnader

Varav internt (MP2)

Intäktsbortfall

Varav internt (MP2)

Kostnadsminskningar

Varav internt (MP2)

Det har inte förekommit några enskilda kostnader 
rörande Covid-19. Dock kan det konstateras att vissa 
tjänster i delar av verksamheten tar längre tid att utföra 

då man blivit tvungen att anpassa sig för en säker 
hantering. Samt att avbokningar eller uppskjutna 

insatser kan generera intäktsbortfall eller förskjutna 
intäkter.

Kostnadsutveckling 
Budget

2021
Resultat

2021
Resultat 

2020

Kostnadsutveckling % 1,6% 1,6% 5,0%

Kostnadsutvecklingen, efter rensning av återbetalning, 

är i linje med budget. Lönekostnaderna blev lägre än 
beräknat, men Hjälpmedelskostnaderna blev högre i 
samma utsträckning.

Personal  

Årsarbetare och 
anställda

2021 2020
Förändring 
mot fg år

Antal faktiska 
årsarbetare

96,91 92,74 4,5%

Antal anställda 107 101 5,9%

Ökningen är till följd av en personaladministrativ 

förändring där kostnaden för medarbetare i staben har 
ändrats från att vara en OH-kostnad för Hjälpmedel 

Dalarna till att bli den faktiska personalkostnaden. 

Arbetad tid 2021 2020
Förändring 
mot fg år

Arbetad tid timmar, 
anställda

164311 153506 7,0%

-varav timanställda 1613 553 191,4%

-varav mertid/övertid 
samtlig personal

471 734 -35,8%

-varav arbete under 
jour och beredskap

0 0

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor

Sjukfrånvaro 2021 2020
Förändring 

procentenheter 
föregående år

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid

6,4 6,3 0,0

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid 

3,2 4,1 -0,9

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad %

2021 2020

Kvinnor 98,5 99,4

Män 99,2 99,2

Totalt 99,0 99,3

Könsfördelning
(antal personer)

2021 2020

Kvinnor 42 40

Män 65 61

Relativt jämn fördelning dock är det klart fler män inom 
de tekniska yrkesområdena.

Åldersfördelning
(antal personer)

2021 2020

Under 40 år 21 15

40-59 år 70 72

60 år och äldre 16 14

Medarbetare som är 60 år eller äldre har ökat vilket 

innebär att inom de närmsta åren står förvaltningen 
inför flertalet pensioneringar. Något som kan leda till 
en framtida kompetensväxling.
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Pensionsavgångar
(antal personer)

2021 2020

Ålderspension 3 3

Sjukersättning

Totalt 3 3

Frisknärvaro 2021 2020

Andel personer som har max fem
sjukdagar under ett år, uttryckt i %

51,5 43,6

Frisknärvaron har ökat från förra året, vilket 

överensstämmer med att även korttidssjukfrånvaron är 
lägre än föregående år.

Intern styrning och kontroll 
En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 
förvaltningens avdelningschefer i dialog med 

Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat 
till grund för årets internkontrollpunkter. 

Lokalförändringsprocessen och innevarande pandemi 
har stor påverkan på förvaltningens processer och 
medarbetare. Internkontrollpunkterna har följts upp och 

åtgärderna redovisas i Hjälpmedelsnämnden.

Processbeskrivning för förvaltningens 

internkontrollarbete finns upprättad.

Inför 2022 beslutades den nya internkontrollplanen på 

Nämndsammanträdet i oktober 2021. 

Forskning 
Förvaltningen deltar i större samverkansprojekt som 
ska göra det lättare att implementera IoT-lösningar 
(Internet of Things) inom vård och omsorg. I grunden 

handlar det om att trygga framtidens vård och omsorg 
för en allt mer åldrande befolkning. Projektet leds av 

Uppsala Universitet i samverkan med bland andra 
Högskolan Dalarna, Region Dalarna och flera 
kommuner i Dalarna.

Dalarnas Hjälpmedelscenter arbetar med att få till ett 
samarbete med Högskolan Dalarna kring en 
kommande utbildning i assisterade teknik som 

högskolan har planer på att starta.

Helena Strandberg
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna – Dalarnas Hjälpmedelscenter
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Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2021  
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Språktolknämnden i Dalarna

Verksamhetsbera� ttelse med a� rsbokslut 
2021 – Spra�ktolkna�mnden i Dalarna 
 

Nämndens uppdrag 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 
Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 
kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation.

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 
för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Verksamhet 

� Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 
att förbättra servicen till våra medlemmar.

� Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 
förbättra möten mellan olika kulturer.

� Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2021samt fortsatt pandemiläge, vilket 
resulterade att nivån på antal uppdrag inte nämnvärt förändrats. 

Antal tolkuppdrag 2019 2020 2021
56066 47609 48001
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Språktolknämnden i Dalarna

Ekonomi 
Årsbokslutet för Språktolknämnden i Dalarna visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs 
enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna 
alternativt balanseras till kommande år. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 
mnkr vilket är en minskning gentemot föregående års utfall samt årets budget, till följd av 
pandemin. Personalkostnader ökade gentemot budget under året medan övriga kostnader 
minskade, vilket i huvudsak beror på att man i större utsträckning kunnat använda egna tolkar 
istället för inhyrda.

Språktolknämnden i Dalarna 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

värden i mnkr       
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter 4,2 4,2 4,5 
Externa intäkter 30,2 30,8 30,9 
Intäkter totalt 34,4 35,0 35,4 
       
Personalkostnader 30,5 28,5 31,6 
Lokalkostnader 0,5 0,5 0,5 
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader 3,4 6,0 3,4 
Kostnader totalt  34,4 35,0 35,4 
       
Resultat 0,0 0,0 0,0 
       

Självfinansieringsgrad* 100% 100% 100% 

*Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna 
eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef.
Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk.
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja.

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 
Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 
till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk.
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 53 Dnr 2022/358

Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021

Beskrivning av ärendet

Leksandsbostäder AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 2021 för 
information.

Beslutsunderlag

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, daterad 2022-03-30

Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021

Granskningsrapport, daterad 2022-04-07

Bilaga till granskningsrapport, daterad 2022-03-14

Revisionsberättelse, daterad 2022-04-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Leksandsbostäder AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s 
årsstämma rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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1 Sammanfattning 
KPMG har av lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB fått i uppdrag att 
genomföra en förstudie av bolagets arbete med informationssäkerhet och dataskydd. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med förstudien har varit att genom inhämtning av information ge en översiktlig 
nulägesanalys över bolagets informationssäkerhetsarbete. Vår sammanfattande 
bedömning utifrån förstudiens syfte är att bolagsstyrelsen endast i vissa delar har 
tillsett att arbetet med informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och 
incidenthantering är ändamålsenligt. 

I nuläget saknas styrande dokument då den policy och riktlinje som kommunen 
beslutat om inte omfattar de kommunala bolagen. Bolaget uttrycker ändå att dessa 
utgör grunden för styrning av frågorna. De styrande dokumenten tillsammans med 
roller och ansvar har endast i begränsad utsträckning gjorts kända utanför 
ledningsgruppen.  

I nuläget finns inte en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna då 
ansvar och uppdrag inte har tydliggjorts i styrande dokument eller kommunicerats på 
annat sätt. Vi uppfattar dock att det till viss del finns roller inom bolagets 
systemförvaltning som även genomför aktiviteter som hör till 
informationssäkerhetsarbetet. Vi bedömer att ansvaret på medarbetarnivå kan 
etableras tydligare genom att erbjuda informations- och utbildningstillfällen inom 
informationssäkerhet och IT-användning. Detta så att informationstillgångar hanteras 
på ett säkert sätt där risker minimeras.  

Det finns till viss del en medvetenhet i verksamheten om att vara uppmärksam på 
incidenter som kan ske. På intranätet finns tydliggjorda rutiner för hantering av 
incidenter men dessa har inte med säkerhet gjorts kända hos medarbetare. Vi 
bedömer att utbildning inom informationssäkerhet bör inkludera vad som är incidenter, 
hur dessa kan upptäckas och hur de ska hanteras. Utan denna medvetenhet finns en 
risk att incidenter inte upptäcks och anmäls så att de kan utgöra underlag i analyser 
och förbättringsåtgärder.  

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det finns behov av att genomföra en 
fördjupad granskning av bolagets informationssäkerhetsarbete inom två år.  

Vi rekommenderar därtill bolagsstyrelsen att: 

� Fastställa styrande dokument inom informationssäkerhet och dataskydd. 

� Göra en nulägesanalys så att erforderliga beslut om resurser kan fattas som står i 
relation till de behov som identifierats. 

� Prioritera åtgärder i en mål- och handlingsplan som löpande följs upp och återföljs 
av nya beslut om prioriteringar för att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 
ska etableras.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB fått i uppdrag att 
genomföra en förstudie av bolagets arbete med informationssäkerhet och dataskydd. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar och blir 
alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter men 
introducerar även nya risker som ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl 
fungerande säkerhetsarbete. Brister i hanteringen kan leda till förtroendeskada och 
ekonomisk skada för organisationen. 

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig åtkomst, 
såväl externt som internt. Det finns ett flertal lagutrymmen som behöver beaktas i 
hanteringen av information, inte minst dataskyddsförordningen avseende hantering av 
personuppgifter.  

Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver 
därför vara en ständigt pågående process för att säkerställa att informationstillgångar 
har ett tillräckligt skydd. För att kunna hantera det på ett ändamålsenligt sätt krävs att 
det finns ett systematiskt informationssäkerhetsarbete där flera funktioner är 
involverade och rätt organiserade för uppdraget.  

Med anledning av ovanstående drar lekmannarevisorerna slutsatsen i sin riskanalys, 
att arbetet med informationssäkerhet och dataskydd behöver utvärderas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med förstudien har varit att genom inhämtning av information ge en översiktlig 
nulägesanalys om bolagsstyrelsen har tillsett att arbetet med informationssäkerhet med 
fokus på styrning, organisation och incidenthantering är ändamålsenligt. 
 
Förstudien ska besvara följande frågor:   

— Finns aktuella styrande dokument som tydliggör vilka krav som ställs och hur 
arbetet ska bedrivas? 

— Finns en ändamålsenlig organisation med tillräcklig kompetens för att arbeta med 
informationssäkerhet och dataskydd?  

— Finns ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker för 
att säkerställa informationssäkerhet inkl. skydd av personuppgifter? 

— Finns etablerade rutiner för incidenthantering för informationssäkerhetsincidenter 
och personuppgiftsincidenter?  
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2.2 Avgränsning 

De iakttagelser som presenteras i denna förstudie baseras på den information som 
inhämtats under intervjuer och genom granskning av erhållen dokumentation. 
Förstudien är avgränsad till att ge en översiktlig bild av området för att bedöma om det 
finns behov av en fördjupad granskning av arbetet.  

2.3 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:    

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

— Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s rekommendationer 
avseende Ledningssystem för informationssäkerhet 

— Dataskyddsförordningen  

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser bolagsstyrelsen i Leksandsbostäder AB. 

2.5 Metod 

Granskningen har främst genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner.  

Intervjuer har genomförts med: 

- VD 

- Vice VD 

- Fastighetschef 

- Informationssäkerhetssamordnare (Leksands kommun) tillika 
Dataskyddsombud för bolaget och kommunen. 

 

Dokumentstudier har gjorts på övergripande nivå där vi tagit del av följande 
dokumentation: 

- Informationssäkerhetspolicy (Leksands kommun) 

- Riktlinjer Informationssäkerhet (Leksands kommun) 

- Reviderade Riktlinjer för informationssäkerhet (Utkast) 

- IT-policy (Leksands kommun) 
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3 Resultat av förstudien  

3.1 Iakttagelser 

3.1.1 Organisation  

Leksandsbostäder AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som äger 1 019 bostäder och 
41 lokaler i Leksand kommun. Utöver det egna fastighetsbeståndet har bolaget ett 
förvaltningsuppdrag till Leksands kommun bland annat avseende skolor, förskolor, 
vägar, parker och cykelvägar. I nedan organisationskiss (Se figur 1) framgår 
ansvarsområden där bolaget nyttjar stödfunktioner som organiseras inom Leksands 
kommun, bland annat IT, dataskyddsarbetet (GDPR) samt säkerhet och beredskap. 
Dessa innehåller i delar områden som är nära informationssäkerhet.  

 

             Figur 1. 

Enligt intervjuade finns det i nuläget ett avtal mellan Leksandsbostäder AB och 
Leksand kommun, där kommunen tillhandahåller stöd i frågor som berör GDPR och IT. 
Dataskyddsombudet är utsett både för kommunen och de kommunala bolagen. 
Dataskyddsombud är även informationssäkerhetssamordnare i kommunen och i 
intervjuer beskrivs att funktionen även inom informationssäkerhetsfrågorna har varit ett 
stöd i bolagets arbete.  

Intervjusvar visar att Leksandsbostäder AB deltar i två forum som är gemensamma 
med kommunen, IT-strategiska rådet och systemförvaltningsrådet. Enligt intervjuade 
lyfts frågor som berör IT-strategi, verksamhetsutveckling och digitalisering på IT-
strategiska rådet. I systemförvaltningsrådet diskuteras frågor om system med 
vidareutveckling, avveckling och hantering.  

De intervjuade beskriver att det i nuläget inte finns några pågående diskussioner om 
informations- och IT-säkerhet i dessa forum och att det finns behov av att tydliggöra 
roller och etablera ett mer systematiskt arbete enligt en struktur och plan vilket saknas i 
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nuläget. Bolaget upplever ett behov av att tillsätta resurs som kan ta sig an arbetet och 
planerar därför att utse en av medarbetarna till informationssäkerhetssamordnare.  
Därtill har de själva inom bolaget identifierat att rollerna i systemförvaltningsarbetet 
behöver tydliggöras då dessa främst gjorts kända i ledningsgruppen.  

3.1.2 Styrdokument  

Vi har i förstudien tagit del av Informationssäkerhetspolicy och Riktlinjer för 
informationssäkerhet som är beslutade av Leksands kommun. I intervjuer hänvisas till 
dessa som styrande för arbetet. Dock framgår av inledningen på båda dessa dokument 
att de inte är gällande för de kommunala bolagen, vilka förväntas fastställa egna, 
interna styrdokument för informationssäkerhet. Vi har även tagit del av utkast till nya 
Riktlinjer för informationssäkerhet som är tänkta att fastställas i kommunen. Av dessa 
framgår att de gäller för hela kommunkoncernen.  

Det finns Riktlinjer för personuppgiftshantering, beslutade 2020-05-12. Av dokumentet 
framgår att de är gällande för samtliga styrelser och nämnder där Leksands kommun 
har det rättsligt bestämmande inflytandet. Vi tolkar det som att riktlinjerna inte är 
gällande för bolaget i nuvarande lydelse då bolaget är juridiskt ansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar och förteckningar.  

Bolagets medarbetare har möjlighet att ta del av de styrande dokumenten och 
ytterligare information om informationssäkerhet och dataskydd via kommunens intranät 
vilket även bolaget har tillgång till för sin interna kommunikation och information. 
Exempelvis finns information om hantering av lösenord, 
informationssäkerhetsincidenter och utbildningar inom informationssäkerhet att tillgå. I 
intervjuer sägs att detta inte förmedlats internt till medarbetare inom bolaget och främst 
är känt inom ledningsgruppen. En liknande beskrivning ges av de systemförvaltnings-
planer som årligen revideras avseende bolagets verksamhetssystem, information och 
kunskap stannar i stora delar hos ledningsfunktioner och landar inte på 
medarbetarnivå.   

3.1.3 Informationsklassning och riskbedömning  

Enligt intervjuade finns en systemförvaltning på plats med utsedda roller. Av 
dokumentation avseende systemförvaltningsarbetet framgår att systemägaren 
ansvarar för att klassning av systemets information genomförs. Klassningen ska göras 
med hjälp av metoden KLASSA som är framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner, en vedertagen metod som många kommuner och regioner använder i 
nuläget. Det framgår vidare att information som berör klassning av information beskrivs 
närmare på kommunens intranät, vilket vi även fått ta del av i granskningen.   

Enligt intervjuade har kommunens informationssäkerhetssamordnare stöttat bolaget i 
genomförandet av informationsklassning av den information som hanteras i system. 
Detta har genomförts tillsammans med utsedda systemägare inom bolaget. 
Leksandsbostäder har i nuläget inte dokumenterat vilka system de anser 
verksamhetskritiska och som av säkerhetsskäl skulle behöva utökade 
säkerhetsåtgärder. 
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3.1.4 Behörighetshantering   

Leksandsbostäder AB har många olika system där behörigheter hanteras. Tilldelning 
av behörigheter sker av utsedda systemförvaltare efter att beställning gjorts av behörig 
beställare.  

Bolaget har inlett ett arbete med inpasseringssystem för att skydda vissa utrymmen 
från fysisk åtkomst. Detta system kommer vara sammanlänkat med kommunens 
verksamheter. Enligt intervjuade finns det ett behov av att granska och utvärdera de 
behörigheter som är tilldelade i nuläget då alltför stort antal har generösa behörigheter 
vilket kan innebära en säkerhetsrisk. 

Det finns etablerade funktioner för hantering av behörigheter, bland annat en e-tjänst 
för beställning och förändring av behörigheter. Det finns även funktioner för 
loggkontroll. Intervjupersoner beskriver dock att dessa funktioner inte har nyttjats och 
det finns ingen systematik i uppföljning och kontroll i nuläget.  

3.1.5 Incidenthantering  

Enligt intervjuade finns utvecklingspotential för arbete med incidenthantering. Det finns 
en medvetenhet om risker för incidenter i organisationen men ytterligare förtydliganden 
kan göras för att ytterligare klargöra vad som gäller när misstanke om incidenter eller 
incidenter sker. Bland annat lyfts behov av utbildningsinsatser om informationssäkerhet 
för medarbetarna i organisationen. Det finns i nuläget ingen beredskapsplanering om 
ett intrång eller attack skulle ske där en allvarlig störning eller avbrott skulle leda till att 
bolaget inte har tillgång till den information som finns i de digitala systemen.  

3.1.6 Bedömning 

Finns aktuella styrande dokument som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet 
ska bedrivas? 

I nuläget saknas styrande dokument då den policy och riktlinje som kommunen 
beslutat om inte omfattar de kommunala bolagen. Bolaget uttrycker ändå att dessa 
utgör grunden för styrning av frågorna. De styrande dokumenten tillsammans med 
roller och ansvar har endast i begränsad utsträckning gjorts känt utanför 
ledningsgruppen.  

Vi rekommenderar att bolagsstyrelsen i dialog med kommunen diskuterar om 
gemensamma styrande dokument inom informationssäkerhet ska fastställas eller om 
bolaget ska utveckla egna styrdokument som beslutas av bolagsstyrelsen. 

Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med 
informationssäkerhetsfrågorna? Är ansvaret känt och accepterat hos verksamheten? 

I nuläget finns inte en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna då 
ansvar och uppdrag inte har tydliggjorts i styrande dokument eller kommunicerats på 
annat sätt. Vi uppfattar dock att det till viss del finns roller inom bolagets 
systemförvaltning som även genomför aktiviteter som hör till 
informationssäkerhetsarbetet.  

Det saknas i nuläget central funktion som kan samordna och stötta informationsägarna 
i arbetet med aktiviteter som bedöms nödvändiga. Vi bedömer även att ansvaret på 
medarbetarnivå kan etableras tydligare genom att erbjuda informations- och 
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utbildningstillfällen inom informationssäkerhet och IT-användning. Detta så att 
informationstillgångar hanteras på ett säkert sätt där risker minimeras.  

Finns ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker för att 
säkerställa informationssäkerheteten? 

Bolaget har genomfört informationsklassning för delar av sina informationstillgångar 
vilket är positivt. Klassningen har genomförts utifrån den modell som kommunen 
beslutat som gällande. Detta är en fördel då bolaget i nuläget har sin IT-funktion inom 
kommunen. Vi uppfattar att genomförda klassningar inte har lett till att IT-
säkerhetsåtgärder vidtagits. Det kan därigenom inte med säkerhet fastställas att 
nuvarande skyddsåtgärder står i relation till hur skyddsvärd informationen som 
hanteras är. Det kan i sin tur innebära att information skyddas med för avancerade 
säkerhetsåtgärder och därigenom är kostnadsdrivande eller att det finns alltför låg 
säkerhet för information som är känslig eller kan orsaka skada för verksamhet eller 
individ om obehöriga kan få åtkomst till informationen.  

Vi ser det som positivt att bolaget inkluderat personuppgifter och hantering av dessa i 
sina riskbedömningar och att personuppgiftsbehandlingar registreras och uppdateras 
regelbundet.  

Finns kunskap om informationssäkerhetsincidenter och rutiner för hur dessa ska 
hanteras och rapporteras? 

Det finnas till viss del en medvetenhet i verksamheten om att vara uppmärksam på 
incidenter som kan ske. På intranätet finns tydliggjorda rutiner för hantering av 
incidenter. Vi bedömer dock att utbildning inom informationssäkerhet bör inkludera vad 
som är incidenter, hur dessa kan upptäckas och hur de ska hanteras. Utan denna 
medvetenhet finns en risk att incidenter inte upptäcks och anmäls så att de kan utgöra 
underlag i analyser och förbättringsåtgärder.  
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4 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån förstudiens syfte är att bolagsstyrelsen endast 
i vissa delar har tillsett att arbetet med informationssäkerhet med fokus på styrning, 
organisation och incidenthantering är ändamålsenligt. Utifrån vår bedömning ser vi ett 
behov av att genomföra en fördjupad granskning av bolagets 
informationssäkerhetsarbete inom två år.  

Vi baserar vår bedömning på att det i nuläget saknas en tydlighet gällande ansvar, 
vilka krav som ställs över hur arbetet ska bedrivas samt rutiner för hur arbetet ska 
följas upp. Vi uppfattar en medvetenhet från de intervjuade över dessa brister och det 
finns initiala planer för ett utvecklingsarbete.  

Det görs vissa aktiviteter i syfte att skydda informationstillgångarna. Vi ser det som 
positivt att bolaget har påbörjat ett arbete med informationsklassning och 
riskbedömning.  

Arbetet behöver dock utvecklas vad gäller medarbetarnas kunskap och ansvar. Dels 
för att säkerställa att den dagliga informationshanteringen vad gäller lagring och 
kommunikation mm sker på ett säkert och anpassat sätt, dels för att i tid kunna 
upptäcka och anmäla eventuella incidenter som sker.  

4.1 Rekommendationer  

Vi rekommenderar bolagsstyrelsen att: 

� Fastställa styrande dokument inom informationssäkerhet och dataskydd. 

� Göra en nulägesanalys så att erforderliga beslut om resurser kan fattas som står i 
relation till de behov som identifierats. 

� Prioritera åtgärder i en mål- och handlingsplan som löpande följs upp och återföljs 
av nya beslut om prioriteringar för att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete 
ska etableras.  

 
 

2022-03-14 

KPMG AB 

Jenny Thörn  Nils Nordqvist 

Kommunal revisor   Kundansvarig 

 

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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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 54 Dnr 2022/417

Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021

Beskrivning av ärendet

Leksand Vatten AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 2021 för 
information.

Beslutsunderlag

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, daterad 2022-03-17

Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021, daterad 2022-03-23

Sammanfattning av årsredovisning

Granskningsrapport, daterad 2022-03-17

Revisionsberättelse, daterad 2022-03-23

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Leksand Vatten AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s årsstämma 
rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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St�re�sen������erkst���ande�d�rekt�ren���r�Leksand�Vatten�AB�a�ger�����ande��rsred���sn�ng���r
r�kenskaps�ret�2021.
�
�

F�rvaltningsber�ttelse
�
�

VD�har�ordet
�
��r�2021��r�res��tatet���Leksand�Vatten�t�ta�t�1�5��kr���gre��n���dget.��n�ester�ngar��ar�g��rts���r�61�08
�kr��93��a����dgeten���r�2021.��n�st�r�de��a��n�-�����re�n�ester�ngs��dgeten��ar�an��nts���r
��er��r�ngs�edn�ng������erg-Leksand.
�
L�pande�re�n�ester�ngar�a��n�t������erk��ar�g��rts���r�6�49��kr����ket���ts�arar�6���a����dgeten���r
2021.��nder�de�senare��ren��ar����s���ess��t�ren��erat�n�tet��en�����ar���rtsatt��e����a��att��n�estera���r
att�n��g�d��t�����g�et.���r�2022��ar����en�t�ta���n�ester�ngs��dget�p��84�90��kr��ara��11�35��kr���r
��pande�re�n�ester�ngar.��nder��ret��ar�pr��ekta�de�n�ngen�st�rkts��ed�res�rser�����k��petens����ket��ar
gett���ttre������g�eter�att�gen����ra�pr��ekt������rt��ed���reg�ende��r.
��
�n��r�2022��es��tades�att����a��r�kn�ngsa�g��terna��ed�5������an��ggn�ngsa�g��terna��ed�10�.
A��a��sta�an��es��tades����as��ed�5����r�2021.�A��a��sta�an�tar����d���r�att�k����nerna���ertar
ans�aret���r�ret�rpapper��r�n�1��an�ar��2022.
�
�����ar�ek�n�����r�ett�a��de�����s����ter��nns����a�a�Vatten�����A��a��s��erksa��etsp�an�t���sa��ans
�ed�������r������ar���������e�eranss�ker�et��k����n�kat��n�����s���a�������ar�et.�Verksa��etsp�anen
s����r��es��tad���r�2022�-�2025��r�en�nat�r��g���rts�ttn�ng�p���erksa��etsp�anen�2021����������rts�tter
att�ar�eta��ed����en����gard�rekt��et.�V�ra�tre�strateg�ska���k�s��r�den���r��erksa��eten�2022�-�2025��r
�tt��VA��Ordn�ng�����Reda��sa�t���g�ta��ser�ng.
�
�

Anna�S����dt�A�������V�
Leksand�Vatten�AB
�
�
�
�

Information�om�verksamheten
Leksand�Vatten�AB���r�ade�s�n��erksa��et���n��arande���r���r�199�.

B��aget��r�����d�an���r�den�a����nna�VA-an��ggn�ngen������ar�d�r�t��er���ks��ans�aret���r�dr��ten�a�
a��a��s�anter�ngen��n���Leksand�k����n.

Leksand�Vatten�AB��ar�s����ppg��t�att��ga����r�a�ta������t�e�k�a�de�a����nna�VA-an��ggn�ngarna�sa�t��
sa��erkan��ed�k����nen��t�e�k�a�a��a��s�anter�ngen.
�
�
�
�
�
�
�
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Aff�rsomr�de�VA
�
Leksand�Vatten�AB�ans�arar���r�k����nens�VA-�erksa��et�p���ppdrag�a��Leksands�k����n.
VA-�erksa��eten�dr��s�����ad��n�streras�a���a�a�Vatten�����A��a���AB.
�
�vergripande�VA�
�����n������kt�ge��es��tade�att����a��r�kn�ngsa�g��ten���VA-ta�an���r��r�2021��ed�5�.
An��ggn�ngsa�g��ten����des��ed�10�.��rets��n�ester�ngs������s��tade�p��60�9��kr.��et�pr��ekt�s���t�g
de�st�rsta�res�rserna��ar�den�n�a���er��r�ngs�edn�ngen��e��an������erg�����Leksand.��
�
Avloppsreningsverken�
��rstag�ngs�es�ktn�ngar�a�����ra�ARV�����Leksand�ARV��ar�gen����rts��nder��ret��tan�st�rre
a���ke�ser.�S��gare�ARV��ades����a��ner�����k�pp�ades�p�������ergs�ARV����r�att���d�ned��ggn�ng�a�
�����ergs�ARV�(s���p�aneras�ske���8��2022)���er��ras�t����Leksand�ARV.��
�
Vattenverk��
Ar�etet��ed��attensk�dds��r�det���d���ttn�rst��rn��ar�p�g�tt���en��nder�2021�������r��ppn�ngen��r�att
det�ska�k�nna��astst���as�a��L�nsst�re�sen��nder�2022.
�
Ar�etet��ed�att�r�sta�S�ndets��atten�erk����r�att�s�kra��atten��rs�r�n�ngen�n�rr�t�n�r��edn�ngen�t���
�����erg�tas���dr��t��ar���rtsatt��nder�2021.
�
�n��s�ttande�t���s�n����r��attenpr�d�kt��nen�gen����rdes�a�������k�nt�ret���s��tet�a���ret��tan�st�rre
a���ke�ser.��
�
Ledningsn�t�VA���
�nder��ret���rtsatte�ar�etet��ed��edn�ngs��rn�e�se�����p�aner�ng���r��tter��gare��edn�ngs��rn�e�se.���ta�t
�n�esterades�3�3��kr���det��e��nt��ga��edn�ngsn�tet.
�
Ledn�ngsn�tet���k����nen��r�����ssa�de�ar�a��d���g�k�a��tet.�St�rre�������ndre����k�r���s������atten-�s��
sp����attens�ste�en��ar���rek����t��nder��erksa��ets�ret.��
�
�
�
Res�ltat�efter�finansiella�poster��VA��tkr
�
� � � � �2021� � ��2020
�nt�kter� � � � 42�0�0� � �40��50� �
An��ggn�ngsa�g��ter� � � ��1�54�� � ���1�400
��r�ga��nt�kter� � � �����894� � �������93
��mma�int�kter� � � �������� � �������
��stnader� � � � -31�549� � -32�2�9
Res�ltat�f�re�avskrivningar� � �������� � �������
A�skr��n�ngar� � � -12�543� � -11�021
Res�ltat�efter�avskrivningar� � ���������� � ���������
��nans�e��a�k�stnader� � � ��-3�194� � ��-3�010
�
Res�ltat�efter�finansiella�poster� � ��������� � ��������
�
�
�
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Aff�rsomr�de�avfall
�
Leksand�Vatten�AB�ans�arar���r�a��a��s�erksa��eten���Leksand��p���ppdrag�a��Leksands�k����n.
Sk�tse�n�a��k����nens��ter��nn�ngs�entra��sker���egen�reg���edan��nsa���ng������e�and��ng�a��a��a��
sker���a�entrepren�rer�����e�terna��e�and��ngsan��ggn�ngar.�A��a��s�erksa��eten�dr��s����
ad��n�streras�a���a�a�Vatten�����A��a���AB.�
�
�vergripande�Avfall�
�����n������kt�ge��es��tade�������n�ng�a��a��a��sta�a��ed�5���������r�ndrad�s�a�ta�a���r�2021.�
�
�pphandlingar�entreprenader�
�appersp�sen���r�det�k��p�ster�ara���s����sa��a��et���rts�tter�att���ngera��ra�������ngden
k��p�ster�art���s����sa��a����r���st�rt�sett����r�ndrad��r�n���reg�ende��r.��nsa���ng������e�and��ng�a�
s�a���r�n�ensk��da�a���ppsan��ggn�ngar���ngerar��ra.���tt�a�ta��kr�ng��eta����d��k�p�����g������atter�er��r
te�knat��r�n�2021-01-01��ed�den�t�d�gare�entrepren�ren�Stena�Re�����ng�AB�s������nat���st�an��d.�
�
Anl�ggningar�
����st�ndsp��kt�g�an��ggn�ng��r�L�nd��darnas�a��a��san��ggn�ng.�Sk�tse��a��den�ned�agda�dep�n�n�sker
gen����attenpr��tagn�ngar���en��g�et��ed��ppr�ttat�k�ntr���pr�gra�.��nga�an��rkn�ngar���nns�p���t��rda
pr��er.�
�
Investeringar�
�nga��n�ester�ngar��ar�skett�p���ter��nn�ngs�entra�en�L���agen.�

�
�nga��n�ester�ngar��ar�skett���d����astn�ng���er����
�
�nget��n�esterat��e��pp��nder��ret������r�gt�endast���pande�reparat��n������nder�����a��an��ggn�ngarna.
�tredn�ng����n�����astn�ngsp�ats���Leksand�p�g�r.��
�
�
�
Res�ltat�efter�finansiella�poster��avfall��tkr
�
� � � � ����2021� � ����2020
�nt�kter� � � � �24�6�2� � �21��16� �
��r�ga��nt�kter� � � ����������0� � ����������0
��mma�int�kter� � � �������� � �������
��stnader� � � � -25�2�4� � -24�382
Res�ltat�f�re�avskrivningar� � ���������� � ��������
A�skr��n�ngar� � � ��-1�328� � ��-1�28�
Res�ltat�efter�avskrivningar� ����� ��������� � ��������
��nans�e��a�k�stnader� � � �����-24�� � �����-264
�
Res�ltat�efter�finansiella�poster� � ��������� ������ ��������
�
�
�
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��retaget��ar�s�tt�s�te���Leksand.
�

V�sentliga�h�ndelser�efter�r�kenskaps�rets�sl�t
B��agets�V��Anna�S����dt�A������t���tr�dde�s�n�t��nst���septe��er�2020������ar��edde�at�att���n�s��tar
s���V�����ars�2022.�Ar�etet��ed�att��tse�en�e�tertr�dare�p�g�r.�
�

�garf�rh�llanden
Leksand�Vatten�AB��gs�t����100��a��Leksand�k����n.�Akt�ekap�ta�et��ppg�r�t����4��kr.

�
�

Fler�rs�versikt�(�kr) ���� ���� ���� ���� ����
�ett���s�ttn�ng 68�289 63�866 63�104 61�089 5��941
Res��tat�e�ter���nans�e��a�p�ster -4�952 -��584 -4�255 809 -1�863
Ba�ans��s��tn�ng 460�821 420�4�� 405�1�8 3�2�095 294�242
S���d�tet�(�) ��3 8�9 11�2 12�5 15�6
�assa��k��d�tet�(�) 26�4 �3�9 9��9 128�9 �5�6
L�ng�r�st�ga�sk��der 285�350 318�3�5 296�5�5 2�4��50 201�300
Sk��dr�nta�(�) 1�0 1�1 1�0 0�9 1�1
Sk��ds�ttn�ngsgrad�(ggr) 13 10 8 � 6
� � � � � �
�

F�r�ndring�av�eget�kapital
� Aktie� Balanserat �rets �otalt

� kapital res�ltat res�ltat �
Be��pp���d��rets��ng�ng 4�000�000 13�849�550 569 ����������
��sp�s�t��n�en��gt��es��t
a���rets��rsst���a� � 569 -569 �
�rets�res��tat � � 540 ���
Belopp�vid��rets��tg�ng ��������� ���������� ��� ����������
� � � � �

F�rslag�till�vinstdisposition
St�re�sen���res��r�att�t������r��gande�st�ende���nst�ede��(kr�n�r)�
�
�a�anserad���nst� 13�850�119
�rets���nst� 540
� ����������
�
d�sp�neras�s��att
��n��r�kn�ng���er��res� 13�850�659
� ����������
�
��retagets�res��tat�����st���n�ng�����r�gt��ra�g�r�a��e�ter����ande�res��tat-������a�ansr�kn�ng��ed�n�ter.
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Res�ltatr�kning �ot ����������
�����������

����������
����������� �

�

�ett���s�ttn�ng � 68�289�053 � 63�865�5�� �
��r�ga�r�re�se�nt�kter � 894�154 � �93�192 �
� � ���������� � ���������� �
� � � � � �
R�relsens�kostnader � � � � �
R��ar�r�������rn�den�eter � -43��62�596 � -44�6�8�945 �
��r�ga�e�terna�k�stnader � -13�0�4�6�2 � -11�994�321 �
�ers�na�k�stnader 2 13�659 � 12�542 �
A�skr��n�ngar�a���ater�e��a�an��ggn�ngst���g�ngar � -13�459�101 � -12�013�590 �
��r�ga�r�re�sek�stnader � -412�381 � -294�539 �
� � ����������� � ����������� �
R�relseres�ltat � ���������� � ���������� �
� � � � � �
Res�ltat�fr�n�finansiella�poster � � � � �
��r�ga�r�nte�nt�kter�������knande�res��tatp�ster 3 9��086 � 96�926 �
R�ntek�stnader�������knande�res��tatp�ster 4 -3�53��163 � -3�3�0�485 �
� � ���������� � ���������� �
Res�ltat�efter�finansiella�poster � ���������� � ���������� �
� � � � � �
B�ks��tsd�sp�s�t��ner � 4�95��000 � ��588�526 �
Res�ltat�f�re�skatt � ����� � ����� �
� � � � � �
Skatt�p���rets�res��tat � -4�499 � -4�314 �
�rets�res�ltat � ��� � ��� �
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Balansr�kning �ot ���������� ����������
�

�

�ILL����AR � � � � �
� � � � � �
Anl�ggningstillg�ngar � � � � �
� � � � � �
Materiella�anl�ggningstillg�ngar � � � � �
B�ggnader������ark 5 112�685�120 � 113��36�640 �
�ask�ner�����andra�tekn�ska�an��ggn�ngar 6 84�126�08� � 88�933�382 �
Vatten-�����a���pps�edn�ngar � 142�0�0��2� � 134�650�316 �
�n�entar�er���erkt�g������nsta��at��ner 8 2�283�190 � 2�5�2�915 �
��g�ende�n�an��ggn�ngar�������rsk�tt�a�seende
�ater�e��a�an��ggn�ngst���g�ngar 9 80�029�289 � 34�094�05� �
� � ����������� � ����������� �
� � � � � �
Finansiella�anl�ggningstillg�ngar � � � � �
Ande�ar����ntresse��retag�����ge�ensa�t�st�rda���retag 10 1�000�000 � 1�0�000 �
��rdr�ngar���s��ntresse��retag�����ge�ensa�t�st�rda
��retag 11 1�300�000 � 1�300�000 �
� � ��������� � ��������� �
��mma�anl�ggningstillg�ngar � ����������� � ����������� �
� � � � � �
�ms�ttningstillg�ngar � � � � �
� � � � � �
�ar�lager���� � � � � �
R��ar�r�������rn�den�eter � 1�023��24 � 1�164�049 �
� � ��������� � ��������� �
� � � � � �
��rt�ristiga���r�ringar � � � � �
��nd��rdr�ngar � 4�648�610 � 3��03�002 �
��r�ga�k�rt�r�st�ga���rdr�ngar � 2�506�999 � 1�1�4�981 �
��r�t�eta�da�k�stnader������pp��pna��nt�kter � 555�521 � 163�062 �
� � ��������� � ��������� �
� � � � � �
�assa������an� � 28�592�0�4 � 38�814�508 �
��mma�oms�ttningstillg�ngar � ���������� � ���������� �
� � � � � �

����A��ILL����AR � ����������� � ����������� �
� � � � � �
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Balansr�kning �ot ���������� ����������
�

�

������A�I�AL��������LD�R � � � � �
� � � � � �
�get�kapital � � � � �
��n�et�eget��a�ital � � � � �
Akt�ekap�ta� � 4�000�000 � 4�000�000 �
� � ��������� � ��������� �
� � � � � �
Fritt�eget��a�ital � � � � �
Ba�anserad���nst�e��er���r��st � 13�850�119 � 13�849�550 �
�rets�res��tat � 540 � 569 �
� � ���������� � ���������� �
��mma�eget�kapital � ���������� � ���������� �
� � � � � �
�beskattade�reserver � 19�963�000 � 24�920�000 �
� � � � � �
L�ngfristiga�sk�lder 12 � � � �
Sk��der�t����kred�t�nst�t�t 13 285�350�000 � 318�3�5�000 �
��mma�l�ngfristiga�sk�lder � ����������� � ����������� �
� � � � � �
�ortfristiga�sk�lder � � � � �
Sk��der�t����kred�t�nst�t�t 13 82�125�000 � 8�200�000 �
Le�erant�rssk��der � 8�35��2�5 � 6�450�939 �
Akt�e��a�skattesk��der � 8�813 � ��586 �
�pp��pna�k�stnader�������r�t�eta�da��nt�kter � 4��166�594 � 44�6�3�268 �
��mma�kortfristiga�sk�lder � ����������� � ���������� �
� � � � � �

����A�������A�I�AL��������LD�R � ����������� � ����������� �
� � � � � �
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�oter
�

�ot���Redovisnings��o�h�v�rderingsprin�iper
�

Allm�nna��ppl�sningar
�rsred���sn�ngen��r��ppr�ttad���en��g�et��ed��rsred���sn�ngs�agen�����B��AR�2012�1��rsred���sn�ng
����k�n�ernred���sn�ng�(�3).�
�
Red���sn�ngspr�n��perna��r����r�ndrade������rt��ed���reg�ende��r.
�

Int�ktsredovisning
�nt�kter��ar�tag�ts��pp�t�����erk��gt���rde�a���ad�s���er�����ts�e��er�k���er�att�er����as�����red���sas��
den����attn�ng�det��r�sann���kt�att�de�ek�n���ska���rde�arna�k���er�att�t���g�d�g�ras����aget����
�nt�kterna�kan��er�knas�p��ett�t�����r��t��gt�s�tt.
�
Var�r
��rs���n�ng�a���ar�r�red���sas�n�r���sent��ga�r�sker�������rde�ar���erg�r��r�n�s���are�t����k�pare���en��g�et
�ed���rs���n�ngs����k�ren.���rs���n�ngen�red���sas�e�ter�a�drag���r����s�����ra�atter.
�
���nster
��rs���n�ng�a��t��nster�red���sas���d��e�erans�t����k�nden����en��g�et��ed���rs���n�ngs����k�ren.
��rs���n�ng�red���sas�nett��e�ter����s.
�
�nt�kter�a�seende�an��ggn�ngsa�g��ter���r��atten�����a���pp�per��d�seras�p��50��r.��er��d�ser�ngen
��rde�as�en��gt�nedanst�ende
�
�r�1� 10���nt�kts��rs���r�ad��n�strat��a�k�stnader
�r�2-50� 90���nt�kts��rs��nder�resterande�49��r��d���s�1�84��per��r
�
��r�r
��res�nt�kter�red���sas���den�per��d��t��rn�ngen�a�ser.
�
Andra�t�per�a���nt�kter
R�nte�nt�kter�red���sas���en��g�et��ed�e��ekt��r�nte�et�den.
�
Inkomstskatter
Akt�e��a�skatter���rderas��t��r�n�de�skattesatser�����skattereg�er�s���g���er�p���a�ansdagen.��ppsk��tna
skatter���rderas��t��r�n�de�skattesatser�����skattereg�er�s����r��es��tade���re��a�ansdagen.�
�
�ppsk��ten�skatte��rdran�a�seende��ndersk�ttsa�drag�e��er�andra��ra�t�da�skatte��ss�ga�a�drag
red���sas���den��tstr��kn�ng�det��r�sann���kt�att�a�draget�kan�a�r�knas���t���ersk�tt���d��ra�t�da
�eskattn�ng.�
�
��rdr�ngar�����sk��der�nett�red���sas�endast�n�r�det���nns�en��ega��r�tt�t����k��ttn�ng.�Akt�e���skatt�
��ks�����r�ndr�ng����ppsk��ten�skatt��red���sas���res��tatr�kn�ngen�����nte�skatten��n���n��r��g�t����en
��nde�se�e��er�transakt��n�s���red���sas�d�rekt���eget�kap�ta�.�Skattee��ekter�a��p�ster�s���red���sas
d�rekt���t�eget�kap�ta���red���sas���t�eget�kap�ta�.����gr�nd�a��sa��andet��e��an�red���sn�ng����
�eskattn�ng�s�rred���sas��nte�den��ppsk��tna�skattesk��den�s����r���n��r��g�t������eskattade�reser�er.
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Anl�ggningstillg�ngar
���ater�e��a������ater�e��a�an��ggn�ngst���g�ngar�red���sas�t����anska��n�ngs��rde���nskat��ed
a�k����erade�a�skr��n�ngar�en��gt�p�an�����e�ent�e��a�nedskr��n�ngar.�
�
�ater�e��a�an��ggn�ngst���g�ngar�skr��s�a��s�ste�at�skt���er�t���g�ngens��ed��da�n�tt�andeper��d.���r
t���g�ngarnas�a�skr��n�ngs�ara��e��pp��astst���s���eaktas�����rek���ande��a���t���g�ngens�rest��rde.
B��agets��ark��ar���egr�nsad�n�tt�andeper��d�����skr��s��nte�a�.�L�n��r�a�skr��n�ngs�et�d�an��nds���r
��r�ga�t�per�a���ater�e��a�t���g�ngar.�
�
����ande�a�skr��n�ngspr��ent�t�����pas�
�
�ark� -
�
�arkan��ggn�ng� 50��r
�
B�ggnad�
���St���e� �0��r
����ak����nster���ttre������nre��asad� 50��r
����nsta��at��n��e���r�r���ent��at��n� 30��r
�
Ledn�ngsn�t
���Sp����atten�edn�ng� 50��r
����ag�atten�edn�ng� 50��r
����r��ks�atten�edn�ng� 50��r
�
�ask�ner�����andra�tekn�ska�an��ggn�ngar� 5-20��r
�
�n�entar�er���erkt�g������nsta��at��ner� 5-20��r
�
�nga���ne�tg��ter�akt��eras.
�

�edskrivningar�av�i�ke�finansiella�tillg�ngar
��r�det���nns�en��nd�kat��n�p��att�en�t���g�ngs���rde���nskat��g�rs�en�pr��n�ng�a��nedskr��n�ngs�e���.
�ar�t���g�ngen�ett��ter��nn�ngs��rde�s����r���gre��n�det�red���sade���rdet��skr��s�den�ner�t���
�ter��nn�ngs��rdet.�V�d��ed��n�ng�a��nedskr��n�ngs�e����gr�pperas�t���g�ngarna�p��de���gsta�n���er�d�r
det���nns�separata��dent���er�ara�kassa���den�(kassagenererande�en�eter).���r�t���g�ngar��andra��n
g��d������s���t�d�gare�skr���ts�ner�g�rs�per��ar�e��a�ansdag�en�pr��n�ng�a������ter��r�ng���r�g�ras.��
res��tatr�kn�ngen�red���sas�nedskr��n�ngar������ter��r�ngar�a��nedskr��n�ngar���den���nkt��n�d�r
t���g�ngen�n�tt�as.
�

Leasingavtal
Sa�t��ga��eas�nga�ta��d�r���retaget��r��easetagare�red���sas�s����perat��ne����eas�ng�(��resa�ta�)���a�sett
���a�ta�en��r���nans�e��a�e��er��perat��ne��a.�Leas�nga�g��ten�red���sas�s���en�k�stnad���n��rt���er
�eas�ngper��den.
�

Finansiella�instr�ment
��nans�e��a��nstr��ent�s���red���sas����a�ansr�kn�ngen��nk��derar���rdepapper��k�nd��rdr�ngar����
��r�ga���rdr�ngar��k�rt�r�st�ga�p�a�er�ngar���e�erant�rssk��der��������nesk��der.��nstr��enten�red���sas��
�a�ansr�kn�ngen�n�r����aget����r�part����nstr��entets�a�ta�s��ss�ga�����k�r.���nans�e��a�t���g�ngar�tas���rt
�r�n��a�ansr�kn�ngen�n�r�r�tten�att�er����a�kassa���den��r�n��nstr��entet��ar���pt��t�e��er���er��rts����
k�n�ernen��ar���er��rt���st�rt�sett�a��a�r�sker�������r��ner�s����r���rkn�ppade��ed��gander�tten.
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�
��nans�e��a�sk��der�tas���rt��r�n��a�ansr�kn�ngen�n�r���rp��kte�serna��ar�reg�erats�e��er�p��annat�s�tt
�pp��rt.
�
��nd��rdr�ngar�������r�ga���rdr�ngar
��rdr�ngar�red���sas�s�����s�ttn�ngst���g�ngar��ed��ndantag���r�p�ster��ed���r�a���dag��er��n�12
��nader�e�ter��a�ansdagen�����ka�k�ass����eras�s���an��ggn�ngst���g�ngar.���rdr�ngar�tas��pp�t����det
�e��pp�s�����r��ntas������n�eta�t�e�ter�a�drag���r��nd���d�e��t��ed��da��s�kra���rdr�ngar.���rdr�ngar�s��
�r�r�nte�r�a�e��er�s�����per��ed�r�nta�s���a���ker��r�n��arknadsr�ntan������ar�en���pt�d���erst�gande�12
��nader�red���sas�t����ett�d�sk�nterat�n���rde�����t�ds��rde��r�ndr�ngen�red���sas�s���r�nte�nt�kt��
res��tatr�kn�ngen.
�
L�nesk��der������e�erant�rssk��der
L�nesk��der������e�erant�rssk��der�red���sas��n�t�a�t�t����anska��n�ngs��rde�e�ter�a�drag���r
transakt��nsk�stnader.�Sk���er�s�g�det�red���sade��e��ppet��r�n�det��e��pp�s���ska��ter�eta�as���d
��r�a���t�dp�nkten�per��d�seras��e��ansk���naden�s���r�ntek�stnad���er���nets���pt�d��ed�����p�a�
�nstr��entets�e��ekt��r�nta.���r�gen�����erensst���er���d���r�a���t�dp�nkten�det�red���sade��e��ppet
����det��e��pp�s���ska��ter�eta�as.
�
���ttn�ng�a����nans�e�����rdran�������nans�e���sk��d
�n���nans�e���t���g�ng�����en���nans�e���sk��d�k��ttas�����red���sas��ed�ett�nett��e��pp����a�ansr�kn�ngen
endast�d���ega��k��ttn�ngsr�tt���re��gger�sa�t�d��en�reg�er�ng��ed�ett�nett��e��pp�a�ses�ske�e��er�d��en
sa�t�da�a��ttr�ng�a��t���g�ngen�����reg�er�ng�a��sk��den�a�ses�ske.
�

Var�lager
Var��agret���rderas�en��gt��nk��stskatte�agens��est���e�ser�t����det���gsta�a��9��pr��ent�a�
anska��n�ngs��rdet�����nett���rs���n�ngs��rdet.�Anska��n�ngs��rdet��astst���s��ed�an��ndn�ng�a����rst
�n����rst��t-�et�den�(����).�
�

�get�kapital
�get�kap�ta��de�as��n�����ndet������r�tt�kap�ta�����en��g�et��ed��rsred���sn�ngs�agens��nde�n�ng.

Avs�ttningar
��retaget�g�r�en�a�s�ttn�ng�n�r�det���nns�en��ega��e��er��n��r�e�����rp��kte�se�����en�t�����r��t��g
�ppskattn�ng�a���e��ppet�kan�g�ras.���retaget�n���rdes�er�knar���rp��kte�ser�s�����ntas�reg�eras�e�ter
�er��n�t������nader.��en��kn�ng�a��a�s�ttn�ngen�s����er�r�p��att�t�d���r���ter�red���sas�s��
r�ntek�stnad.

�beskattade�reserver
O�eskattade�reser�er�red���sas��ed��r�tt��e��pp����a�ansr�kn�ngen���nk��s��e�den��ppsk��tna
skattesk��d�s����r���n��r��g�t����reser�erna.
�

Boksl�tsdispositioner
��r�ndr�ngar�a����eskattade�reser�er�red���sas�s�����ks��tsd�sp�s�t��ner���res��tatr�kn�ngen.
�

Rapportering�f�r�verksamhetsgrenar�o�h�geografiska�marknader
Leksand�Vatten�AB�ans�arar���r�VA-�erksa��eten���Leksand��p���ppdrag�a��Leksands�k����n.
VA-�erksa��eten�dr��s�����ad��n�streras�a���a�a�Vatten�����A��a���AB.
Leksand�Vatten�AB�ans�arar���r�a��a��s�erksa��eten���Leksand��p���ppdrag�a��Leksands�k����n.
Sk�tse�n�a��k����nens��ter��nn�ngs�entra��sker���egen�reg���edan��nsa���ng������e�and��ng�a��a��a��
sker���a�entrepren�rer�����e�terna��e�and��ngsan��ggn�ngar.�A��a��s�erksa��eten�dr��s����
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�

ad��n�streras�a���a�a�Vatten�����A��a���AB.

� � �

���keltalsdefinitioner
�ett���s�ttn�ng
R�re�sens�����d�nt�kter���akt�rerade�k�stnader��s�d��nt�kter�sa�t��nt�ktsk�rr�ger�ngar.

Res��tat�e�ter���nans�e��a�p�ster
Res��tat�e�ter���nans�e��a��nt�kter�����k�stnader��en���re���ks��tsd�sp�s�t��ner�����skatter.

Ba�ans��s��tn�ng
��retagets�sa��ade�t���g�ngar.

S���d�tet�(�)
��sterat�eget�kap�ta��(eget�kap�ta��������eskattade�reser�er��ed�a�drag���r��ppsk��ten�skatt)���pr��ent�a�
�a�ans��s��tn�ng.

�assa��k��d�tet�(�)
O�s�ttn�ngst���g�ngar�e�k��s��e��ager�����p�g�ende�ar�eten���pr��ent�a��k�rt�r�st�ga�sk��der.

Sk��dr�nta�(�)
��nans�e��a�k�stnader���pr��ent�a����ng�r�st�ga�sk��der.

Sk��ds�ttn�ngsgrad�(ggr)
A�s�ttn�ngar�����sk��der��nk��s��e��ppsk��ten�skattesk��d�d���derat��ed���sterat�eget�kap�ta��(ggr)�(eget
kap�ta��������eskattade�reser�er��ed�a�drag���r��ppsk��ten�skatt).
�

�ot���Anst�llda�o�h�personalkostnader
B��aget��ar��nte��a�t�n�gra�anst���da�����n�gra���ner��ar�e���t�eta�ats.
�
�
�

�ot����vriga�r�nteint�kter�o�h�liknande�res�ltatposter
� ���� ���� �
� � � �
��r�ga�r�nte�nt�kter 9��086 96�926 �
� ������ ������ �
� � � �

�

�ot���R�ntekostnader�o�h�liknande�res�ltatposter
� ���� ���� �
� � � �
��r�ga�r�ntek�stnader 3�53��163 3�3�0�485 �
� ��������� ��������� �
� � � �
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�

�ot���B�ggnader�o�h�mark
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden 138�419�634 65��11�244 �
�nk�p 23���0�961 8�042��89 �
O���rt�t����p�g�ende�pr��ekt -22�424�109 -3�285�353 �
O���rt��r�n�p�g�ende�pr��ekt 588�15� 6��950�954 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ����������� ����������� �
� � � �
�ng�ende�a�skr��n�ngar -24�682�994 -22�9�3�850 �
�rets�a�skr��n�ngar -2�986�529 -1��09�144 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�avskrivningar ����������� ����������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ����������� ����������� �
� � � �

�

�ot����askiner�o�h�andra�tekniska�anl�ggningar
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden 130�5�4�159 95�815�38� �
�nk�p 2�53��994 3�559�531 �
O���rt�t����p�g�ende�pr��ekt -1�088�069 -523�920 �
O���rt��r�n�p�g�ende�pr��ekt 626�203 31��23�161 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ����������� ����������� �
� � � �
�ng�ende�a�skr��n�ngar -41�640���6 -36�382�9�4 �
�rets�a�skr��n�ngar -6�883�424 -5�25��802 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�avskrivningar ����������� ����������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ���������� ���������� �
� � � �

�

�ot���Vatten�o�h�avloppsledningar
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden 192��06�404 14��3�0�964 �
�nk�p 34��69�631 29�13��422 �
��rs���n�ngar��tranger�ngar -598�02� -42��135 �
O���rt�t����p�g�ende�pr��ekt -33�816�056 -22�022��84 �
O���rt��r�n�p�g�ende�pr��ekt 10�1�8�641 38�64��93� �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ����������� ����������� �
� � � �
�ng�ende�a�skr��n�ngar -58�056�089 -53�4�5�564 �
��rs���n�ngar��tranger�ngar 185�646 132�596 �
�rets�a�skr��n�ngar -3�299�424 -4��13�121 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�avskrivningar ����������� ����������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ����������� ����������� �
� � � �

�
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�
� � �

�

�

�ot���Inventarier��verkt�g�o�h�installationer
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden ��265��0� ��265��0� �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ��������� ��������� �
� � � �
�ng�ende�a�skr��n�ngar -4�692��92 -4�359�2�0 �
�rets�a�skr��n�ngar -289��25 -333�522 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�avskrivningar ���������� ���������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ��������� ��������� �
� � � �

�

�ot�����g�ende�n�anl�ggning�o�h�f�rskott�avseende�materiella�anl�ggningar
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�ned�agda�k�stnader 34�094�05� 146�584�053 �
�nder��ret�ned�agda�k�stnader 5��328�234 25�832�056 �
�nder��ret�gen����rda�����rde�n�ngar -11�393�002 -138�322�052 �
� ���������� ���������� �
� � � �

�

�ot����Andelar�i�intressef�retag
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden 1�0�000 1�0�000 �
�nk�p 830�000 � �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ��������� ������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ��������� ������� �
� � � �

�

�
�ot����Fordringar�hos�intressef�retag
� ���������� ���������� �
� � � �
�ng�ende�anska��n�ngs��rden 1�300�000 1�300�000 �
�tg�ende�a�k�m�lerade�anskaffningsv�rden ��������� ��������� �
� � � �

�tg�ende�redovisat�v�rde ��������� ��������� �
� � � �

�

�ot����L�ngfristiga�sk�lder
� ���������� ���������� �
� � � �
�k�lder�som�ska�betalas�senare��n�fem��r�efter
balansdagen � � �
� 0 29�400�000 �
� � ���������� �
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�
� � �

�

�

�ot�����k�lder�som�avser�flera�poster
��retagets��ank��n����36�.4�5.000�kr�n�r�red���sas��nder�����ande�p�ster����a�ansr�kn�ngen.
�
� ���������� ���������� �
� � � �
L�ngfristiga�sk�lder � � �
��r�ga�sk��der�t����kred�t�nst�t�t 285�350�000 318�3�5�000 �
� ����������� ����������� �
� � � �
�ortfristiga�sk�lder � � �
��r�ga�sk��der�t����kred�t�nst�t�t 82�125�000 8�200�000 �
� ���������� ��������� �
� � � �

�
�
Res��tat-������a�ansr�kn�ngen�k���er�att���re��ggas�p���rsst���a���r��astst���e�se.
�
�
Leksand�
�
�
�
� �
�er�Sp�k ���sa�et��nge�s
Ord��rande �
� �
� �
� �
�ats�Os�arss�n �ats��etterss�n
� �
� �
� �
� �
Sara�S�a�r�ar� Anna�S����dt�A�����
� Verkst���ande�d�rekt�r
� �

�
�
��n�re��s��ns�er�tte�se��ar����nats�
�
�
�
�
�������rs��ng� �
A�kt�r�serad�re��s�r�
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 55 Dnr 2022/518

Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021

Beskrivning av ärendet

Dala Vatten och Avfall AB har överlämnat bolagets årsredovisning för år 
2021 för information.

Beslutsunderlag

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, daterad 2022-03-17

Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021

Sammanfattning av årsredovisning

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Dala Vatten och Avfall AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Dala Vatten och Avfall AB:s 
årsstämma rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Styrelsen och verkst�llande direkt�ren f�r Dala Vatten och Avfall AB avger f�ljande �rsredovisning f�r
r�kenskaps�ret 2021.
 
 

F�rvaltningsber�ttelse
 
 

VD har ordet
 
Dala Vatten och Avfall - F�r en b�ttre milj�, idag och f�r kommande generationer.

Vi s�kerst�ller friskt vatten, milj�riktig avfalls- och avloppshantering f�r de som lever i, verkar och
bes�ker v�ra kommuner. Genom Samordning g�r vi detta effektivt och med h�g kvalitet f�r en
enklare vardag.

Viktiga h�ndelser 2021 
 
DVA har 2021 liksom 2020 varit tvungna att bedriva verksamheten till stor del p� distans f�r att begr�nsa
smittspridning p� arbetsplatsen och d�rmed p� ett tryggt och s�kert s�tt tillhandah�lla vatten-, avlopps-
och avfallshantering f�r alla v�ra kunder. Distansarbetet har inneburit en brant utvecklingskurva g�llande
digitalisering med m�jligheter till effektivisering, vilket vi redan ser sp�r av inom verksamheten.
 
Inf�r 2021 beslutades en ny strategisk verksamhetsplan med m�l utifr�n bolagets �gardirektiv och med
tydlig koppling till FNs agenda 2030 m�l. Dessa tillsammans med v�ra tre fokusomr�den Ett DVA,
Ordning och reda samt Digitalisering har hj�lpt bolaget att prioritera verksamheten och
utvecklingsarbetet. 24 projekt har startats upp varav 15 �r slutf�rda.
 
Inom verksamhetsutveckling har tre pilotprojekt genomf�rts med syfte att s�tta grunden f�r ett arbetss�tt
baserat p� operativ daglig styrning och st�ndiga f�rb�ttringar. M�l f�r projekten �r att minimera antalet
br�ddningar, att minimera antalet vattenprover med anm�rkning samt f�rb�ttrad operativ daglig styrning
inom n�tdrift.
 
2021 beslutades att kommunerna skulle ta �ver producentansvar f�r returpapper redan fr�n 2022 och
under �ret har DVA satt detta p� plats med en fungerande logistikkedja. Projektet
�Minimeringsm�starna� startades upp under �ret som ett led i att inspirera till b�ttre sortering vilket
p�verkar avfallstaxan positivt.
 
Investeringstakten har varit fortsatt h�g och totalt har 104 mkr investerats i v�ra fyra kommuner varav 28
mkr har varit l�pande re-investeringar i n�t och pumpstationer. Bland de st�rre projekten kan n�mnas
�verf�ringsledning T�llberg-Leksand och renovering av avloppsreningsverket i Bj�rbo.   
 
 
Ekonomi 
 
Bolaget har fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat motsvarande 57 tkr f�re skatt. Viss
omf�rdelning av kostnader fr�n teknikbolagen till DVA har skett d� vi delvis ersatt externa projektledare
med interna f�r att, i takt med �kade investeringsvolymer, professionalisera projektledning och
best�llning. F�r investeringsprojekten i teknikbolagen inneb�r det en l�gre kostnad och en besparing
j�mf�rt med att anv�nda externa konsulter. 
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Medarbetare 
 
DVA har under �ret lagt stort fokus p� att p�b�rja arbetet med att tydligg�ra grunden f�r viktiga
st�dprocesser inom DVA. Arbetsmilj�arbete och s�kerhet har st�tt h�gt p� agendan och syftat till att g�ra
s�v�l chefer som medarbetare aktiva i arbetet.
 
Alla chefer har genomg�tt ett ledarskapsprogram och vi har skapat flera forum f�r chefsutveckling och
erfarenhetsutbyte. Ett antal generella HR processer har tydliggjorts och resultatstyrningsprocessen �r en
av de st�rre som vi arbetat fram och p�b�rjat implementeringen av under det g�nga �ret.
 
F�retaget befinner sig i en f�r�ndringsfas och det kan vara pr�vande. Trots det utmanande l�get har
sjuktalen g�tt ner men personaloms�ttning visar en �kning. Mer �n h�lften av alla rekryteringar har
tillsatts med interna s�kanden vilket skapar m�jlighet att utvecklas inom bolaget.    
 
 
Utblick mot 2022 
 
I december 2021 fastst�lldes DVAs verksamhetsplan f�r 2022-2025 med m�l f�r ekonomisk h�llbarhet,
milj�m�ssig h�llbarhet, leveranss�kerhet, kommunikation och social h�llbarhet. Arbetet inom v�ra tre
identifierade fokusomr�den Ett DVA, Ordning och reda samt Digitalisering fortg�r med nya projekt.
Syftet med projekten �r att f�rb�ttra och effektivisera verksamheten.
 
Bland projekten kan n�mnas inf�randet av en App riktad till DVAs kunder och ny upphandling av
entreprenad f�r insamling av bostadsn�ra avfall. Mycket h�nder p� avfallsomr�det, bland annat g�llande
producentansvar, vilket kan p�verka upphandlingen.
 
Ett antal stora investeringsprojekt har p�b�rjats inom VA s�som utbyggnad av VA-n�t i Lummerh�jden,
Heden och Backa samt renovering av Vansbro avloppsreningsverk. �ven inom Avfall finns ett antal
infrastrukturprojekt som kommer att p�b�rjas 2022. 

 
 

Anna Schmidt Alml�f, VD
Dala Vatten och Avfall AB
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Information om verksamheten
Dala Vatten och Avfall AB startade 2007-09-01.

Verksamheten omfattar

- Ansvar f�r vatten och avlopps-verksamheten inneb�rande produktion och distribution av dricksvatten
samt avledande och omh�ndertagande av avloppsvatten inom Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro
kommun. 
- Ansvar f�r renh�llningsverksamheten inom Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro kommun.
- Ledning och administration av fj�rrv�rmeverksamheten i R�ttvik.
 
Marknaden f�r bolags produktion och tj�nster �r huvudsakligen kommuninnev�nare och f�retag i
Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro.

F�retaget har sitt s�te i Leksand.
 

V�sentliga h�ndelser efter r�kenskaps�rets slut
Bolagets VD Anna Schmidt Alml�f tilltr�dde sin tj�nst i september 2020 och har meddelat att hon slutar
som VD i mars 2022. Arbetet med att utse en eftertr�dare p�g�r. 
 
 

Tillst�nds- eller anm�lningspliktig verksamhet enligt milj�balken
Kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB �r inte direkt utsatt f�r risker. D�remot ansvarar
personalen indirekt f�r att uppdragsgivarnas tillst�ndspliktiga anl�ggningar drivs enligt kraven i
milj�balken.
 
 

�garf�rh�llanden
Kompetensbolaget �r direkt eller indirekt �gt av Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro kommun. 

Dala Vatten och Avfall AB �gs till;

- 25% av Gagnef kommun

- 25% av Leksand Vatten AB

- 25% av R�ttviks kommun Kommunhus AB

- 25% av Vansbro kommun

Leksand Vatten AB och R�ttviks kommun Kommunhus AB �gs i sin tur till 100% av respektive
kommun. Aktiekapitalet uppg�r till 4000 tkr.
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Fler�rs�versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettooms�ttning 73 142 70 824 63 720 58 371 60 421
Resultat efter finansiella poster 57 134 1 7 -507
Balansomslutning 43 853 39 924 40 117 41 134 42 449
Antal tillsvidareanst�llda 86 84 81 78 77
varav kvinnor 27 25 22 20 18
varav m�n 59 59 59 58 59
Total sjukfr�nvaro (%) 4 8 5 5 4
Korttidsfr�nvaro (%) 2 2 2 2 2
L�ngtidsfr�nvaro (%) 1 1 0 2 1
Personaloms�ttning (%) 8 5 2 5 3
Soliditet (%) 9,0 1,5 1,2 1,3 1,5
Kassalikviditet (%) 77,4 134,9 133,9 144,1 141,5
L�ngfristiga skulder 18 050 30 225 30 825 32 025 32 575
Skuldr�nta (%) 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1
Skulds�ttningsgrad (ggr) 10 66 79 74 65
      

 

F�r�ndring av eget kapital
 Aktie- Balanserat �rets Totalt

 kapital resultat resultat  
Belopp vid �rets ing�ng 680 000 -180 249 97 386 597 137
Nyemission 3 320 000   3 320 000
Disposition enligt beslut
av �rets �rsst�mma:  97 386 -97 386 0
�rets resultat   39 550 39 550
Belopp vid �rets utg�ng 4 000 000 -82 863 39 550 3 956 687
     

 
 

F�rslag till behandling av ansamlad f�rlust
Styrelsen f�resl�r att den ansamlade f�rlusten (kronor):
 
ansamlad f�rlust -82 863
�rets vinst 39 550
 -43 313
 
behandlas s� att
i ny r�kning �verf�res -43 313
 -43 313
 
F�retagets resultat och st�llning i �vrigt framg�r av efterf�ljande resultat- och balansr�kning samt
kassafl�desanalys med noter.
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Resultatr�kning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Nettooms�ttning 2 73 142 375  70 823 530  
�vriga r�relseint�kter  4 968 751  4 758 438  
  78 111 126  75 581 968  
      
R�relsens kostnader      
�vriga externa kostnader 3, 4 -17 552 912  -19 941 599  
Personalkostnader 5 -59 594 890  -54 560 528  
Avskrivningar av materiella anl�ggningstillg�ngar  -690 881  -703 577  
  -77 838 683  -75 205 704  
R�relseresultat  272 443  376 264  
      
Resultat fr�n finansiella poster      
�vriga r�nteint�kter och liknande resultatposter 6 1 483  12 040  
R�ntekostnader och liknande resultatposter 7 -216 487  -254 339  
  -215 004  -242 299  
Resultat efter finansiella poster  57 439  133 965  
      
Resultat f�re skatt  57 439  133 965  
      
Skatt p� �rets resultat 8 -17 889  -36 579  
�rets resultat  39 550  97 386  
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

TILLG�NGAR      
      
Anl�ggningstillg�ngar      
      
Materiella anl�ggningstillg�ngar      
Byggnader och mark 9 26 782 276  27 371 109  
Inventarier, verktyg och installationer 10 169 081  271 129  
  26 951 357  27 642 238  
      
Summa anl�ggningstillg�ngar  26 951 357  27 642 238  
      
Oms�ttningstillg�ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  8 942 092  100  
Aktuella skattefordringar  780 137  895 247  
�vriga kortfristiga fordringar  83 250  1 247 095  
F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter 11 2 047 722  8 263 670  
  11 853 201  10 406 112  
      
Kassa och bank  5 048 200  1 875 405  
Summa oms�ttningstillg�ngar  16 901 401  12 281 517  
      

SUMMA TILLG�NGAR  43 852 758  39 923 755  
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 12, 13     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  4 000 000  680 000  
  4 000 000  680 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller f�rlust  -82 863  -180 249  
�rets resultat  39 550  97 386  
  -43 313  -82 863  
Summa eget kapital  3 956 687  597 137  
      
L�ngfristiga skulder 14     
Skulder till kreditinstitut 15 14 350 000  26 525 000  
Skulder till intressef�retag  3 700 000  3 700 000  
Summa l�ngfristiga skulder  18 050 000  30 225 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 15 12 175 000  600 000  
Leverant�rsskulder  1 870 083  1 577 495  
�vriga kortfristiga skulder  3 168 902  1 672 538  
Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter 16 4 632 086  5 251 585  
Summa kortfristiga skulder  21 846 071  9 101 618  
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  43 852 758  39 923 755  
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Kassafl�desanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den l�pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 17 57 439  133 965  
Justeringar f�r poster som inte ing�r i kassafl�det 18 690 881  703 577  
Betald skatt  -17 889  -36 692  
Kassafl�de fr�n den l�pande verksamheten f�re
f�r�ndring av r�relsekapital  730 431  800 850  
      
Kassafl�de fr�n f�r�ndring av r�relsekapitalet      
F�r�ndring av kortfristiga fordringar  -1 447 089  1 209 457  
F�r�ndring av kortfristiga skulder  1 169 453  309 600  
Kassafl�de fr�n den l�pande verksamheten  452 795  2 319 907  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  3 320 000  0  
Amortering av l�n  -600 000  -600 000  
Kassafl�de fr�n finansieringsverksamheten  2 720 000  -600 000  
      
�rets kassafl�de  3 172 795  1 719 907  
      
Likvida medel vid �rets b�rjan 19     
Likvida medel vid �rets b�rjan  1 875 405  155 498  
Likvida medel vid �rets slut  5 048 200  1 875 405  
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Noter
 

Not 1 Redovisnings- och v�rderingsprinciper
 

Allm�nna upplysningar
�rsredovisningen �r uppr�ttad i enlighet med �rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 �rsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna �r of�r�ndrade j�mf�rt med f�reg�ende �r.
 

Int�ktsredovisning
Int�kter har tagits upp till verkligt v�rde av vad som erh�llits eller kommer att erh�llas och redovisas i
den omfattning det �r sannolikt att de ekonomiska f�rdelarna kommer att tillgodog�ras bolaget och
int�kterna kan ber�knas p� ett tillf�rlitligt s�tt.
 
Varor
F�rs�ljning av varor redovisas n�r v�sentliga risker och f�rdelar �verg�r fr�n s�ljare till k�pare i enlighet
med f�rs�ljningsvillkoren. F�rs�ljningen redovisas efter avdrag f�r moms och rabatter.
 
Tj�nster
F�rs�ljning av tj�nster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med f�rs�ljningsvillkoren.
F�rs�ljning redovisas netto efter moms. 
 
Hyror
Hyresint�kter redovisas i den period uthyrningen avser.
 
Andra typer av int�kter
R�nteint�kter redovisas i enlighet med effektivr�ntemetoden. 
 

Inkomstskatter
Aktuella skatter v�rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som g�ller p� balansdagen. Uppskjutna
skatter v�rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som �r beslutade f�re balansdagen. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattem�ssiga avdrag
redovisas i den utstr�ckning det �r sannolikt att avdraget kan avr�knas mot �verskott vid framtida
beskattning. 
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast n�r det finns en legal r�tt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom f�r�ndring i uppskjuten skatt, redovisas i resultatr�kningen om inte skatten �n h�nf�rlig till en
h�ndelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. P� grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning s�rredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som �r h�nf�rlig till obeskattade reserver.
 

Anl�ggningstillg�ngar
Immateriella och materiella anl�ggningstillg�ngar redovisas till anskaffningsv�rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Materiella anl�ggningstillg�ngar skrivs av systematiskt �ver tillg�ngens bed�mda nyttjandeperiod. N�r
tillg�ngarnas avskrivningsbara belopp fastst�lls, beaktas i f�rekommande fall tillg�ngens restv�rde.
Bolagets mark har obegr�nsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linj�r avskrivningsmetod anv�nds f�r

���



Dala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556714-8555

10 (17)

 
   

 

�vriga typer av materiella tillg�ngar. 
 
F�ljande avskrivningstider till�mpas:
 
Mark     -
 
Markanl�ggning 50 �r
 
Byggnad 
   Stomme 70 �r
   Tak, f�nster, yttre och inre fasad 50 �r
   Installation, el, r�r, ventilation 30 �r
 
Maskiner och andra tekniska anl�ggningar 5-20 �r
 
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 �r
 
Inga l�neutgifter aktiveras.
 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillg�ngar
N�r det finns en indikation p� att en tillg�ngs v�rde minskat, g�rs en pr�vning av nedskrivningsbehov.
Har tillg�ngen ett �tervinningsv�rde som �r l�gre �n det redovisade v�rdet, skrivs den ner till
�tervinningsv�rdet. Vid bed�mning av nedskrivningsbehov grupperas tillg�ngarna p� de l�gsta niv�er d�r
det finns separata identifierbara kassafl�den (kassagenererande enheter). F�r tillg�ngar, andra �n
goodwill, som tidigare skrivits ner g�rs per varje balansdag en pr�vning av om �terf�ring b�r g�ras. I
resultatr�kningen redovisas nedskrivningar och �terf�ringar av nedskrivningar i den funktion d�r
tillg�ngen nyttjas.
 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal d�r f�retaget �r leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen �r finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linj�rt �ver
leasingperioden.
 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansr�kningen inkluderar v�rdepapper, kundfordringar och
�vriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverant�rsskulder, och l�neskulder. Instrumenten redovisas i
balansr�kningen n�r bolaget blir part i instrumentets avtalsm�ssiga villkor. Finansiella tillg�ngar tas bort
fr�n balansr�kningen n�r r�tten att erh�lla kassafl�den fr�n instrumentet har l�pt ut eller �verf�rts och
koncernen har �verf�rt i stort sett alla risker och f�rm�ner som �r f�rknippade med �gander�tten.
Finansiella skulder tas bort fr�n balansr�kningen n�r f�rpliktelserna har reglerats eller p� annat s�tt
upph�rt.
 
Kundfordringar och �vriga fordringar
Fordringar redovisas som oms�ttningstillg�ngar med undantag f�r poster med f�rfallodag mer �n 12
m�nader efter balansdagen, vilka klassificeras som anl�ggningstillg�ngar. Fordringar tas upp till det
belopp som f�rv�ntas bli inbetalt efter avdrag f�r individuellt bed�mda os�kra fordringar. Fordringar som
�r r�ntefria eller som l�per med r�nta som avviker fr�n marknadsr�ntan och har en l�ptid �verstigande 12
m�nader redovisas till ett diskonterat nuv�rde och tidsv�rdef�r�ndringen redovisas som r�nteint�kt i
resultatr�kningen.
 
 

���



Dala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556714-8555

11 (17)

 
   

 

L�neskulder och leverant�rsskulder
L�neskulder och leverant�rsskulder redovisas initialt till anskaffningsv�rde efter avdrag f�r
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr�n det belopp som ska �terbetalas vid
f�rfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som r�ntekostnad �ver l�nets l�ptid med hj�lp av
instrumentets effektivr�nta. H�rigenom �verensst�mmer vid f�rfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska �terbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillg�ng och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansr�kningen
endast d� legal kvittningsr�tt f�religger samt d� en reglering med ett nettobelopp avses ske eller d� en
samtida avyttring av tillg�ngen och reglering av skulden avses ske.
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med �rsredovisningslagens indelning.

 
Avs�ttningar
F�retaget g�r en avs�ttning n�r det finns en legal eller informell f�rpliktelse och en tillf�rlitlig
uppskattning av beloppet kan g�ras. F�retaget nuv�rdesber�knar f�rpliktelser som v�ntas regleras efter
mer �n tolv m�nader. Den �kning av avs�ttningen som beror p� att tid f�rflyter redovisas som
r�ntekostnad.
 
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansr�kningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som �r h�nf�rlig till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner
F�r�ndringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultatr�kningen.
 
Ers�ttningar till anst�llda
Kortfristiga ers�ttningar i bolaget utg�rs av l�n, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfr�nvaro och
sjukv�rd. Kortfristiga ers�ttningar redovisas som en kostnad och en skuld d� det finns en legal eller
informell f�rpliktelse att betala ut en ers�ttning.
 
Rapportering f�r verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Dala Vatten och Avfall AB ansvarar f�r renh�llningsverksamheten inom Gagnefs, Leksands, R�ttviks

och Vansbros kommuner.

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar f�r vatten- och avloppsverksamheten inneb�rande produktion och

distribution av dricksvatten samt avledande och omh�ndetagande av avloppsvatten inom Gagnefs,

Leksands, R�ttviks och Vansbros kommuner.

   

Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms�ttning
R�relsens huvudint�kter, fakturerade kostnader, sidoint�kter samt int�ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int�kter och kostnader men f�re bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
F�retagets samlade tillg�ngar.

���



Dala Vatten och Avfall AB

Org.nr 556714-8555

12 (17)

 
   

 

Total sjukfr�nvaro
Antal timmar total sjukfr�nvaro i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

Korttidsfr�nvaro
Antal timar sjukfr�nvaro dag 2-14 i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

L�ngtidsfr�nvaro
Antal timmar sjukfr�nvaro dag 181- i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

Personaloms�ttning exkl. pensionsavg�ngar
Antal ersatta avg�ngar exkl. pensionsavg�ngar under �ret i f�rh�llande till antal anst�llda.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f�r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Oms�ttningstillg�ngar exklusive lager och p�g�ende arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Skuldr�nta (%)
Finansiella kostnader i procent av l�ngfristiga skulder.

Skulds�ttningsgrad (ggr)
Avs�ttningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag f�r uppskjuten skatt).
 
 

Not 2 Nettooms�ttningens f�rdelning
 2021 2020  
Nettooms�ttningen per r�relsegren    
Tj�nster mot VA-kollektivet i Gagnefs, Leksands, R�ttviks
och Vansbros kommuner -48 567 082 -46 298 441  
Tj�nster mot avfalls-kollektivet i Gagnefs, Leksands, R�ttviks
och Vansbros kommuner -24 575 266 -24 525 141  
 -73 142 348 -70 823 582  
    

Not 3 Leasingavtal
�rets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppg�r till 1 956 629 kronor.
 
Framtida leasingavgifter, f�r icke upps�gningsbara leasingavtal, f�rfaller till betalning enligt f�ljande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett �r 1 263 417 1 446 984  
Senare �n ett �r men inom fem �r 1 992 342 2 064 244  
 3 255 759 3 511 228  
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Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av �rsredovisningen och bokf�ringen samt styrelsens och
verkst�llande direkt�rens f�rvaltning, �vriga arbetsuppgifter som det ankommer p� bolagets revisor att
utf�ra samt r�dgivning eller annat bitr�de som f�ranleds av iakttagelser vid s�dan granskning eller
genomf�randet av s�dana �vriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
    
�hrlings PricewaterhouseCoopers AB    
Revisionsuppdrag 59 950 80 800  
�vriga tj�nster 11 500 12 000  
 71 450 92 800  
    

 

Not 5 Anst�llda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anst�llda    
Kvinnor 27 25  
M�n 59 59  
 86 84  
    
L�ner och andra ers�ttningar    
Styrelse och verkst�llande direkt�r 1 298 593 1 220 159  
�vriga anst�llda 39 813 539 35 136 527  
 41 112 132 36 356 686  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader f�r styrelse och verkst�llande direkt�r 107 087 151 772  
Pensionskostnader f�r �vriga anst�llda 3 462 471 4 907 298  
�vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 917 432 11 423 000  
 16 486 990 16 482 070  
    
Totala l�ner, ers�ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 57 599 122 52 838 756  
    
K�nsf�rdelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel m�n i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland �vriga ledande befattningshavare 86 % 83 %  
Andel m�n bland �vriga ledande befattningshavare 14 % 17 %  
    

 

Not 6 �vriga r�nteint�kter och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
�vriga r�nteint�kter 1 483 12 040  
 1 483 12 040  
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Not 7 R�ntekostnader och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
�vriga r�ntekostnader -216 487 -254 339  
 -216 487 -254 339  
    

 
Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021 2020  
    
Skatt p� �rets resultat    
Aktuell skatt 17 889 36 579  
Totalt redovisad skatt 17 889 36 579  
    

Avst�mning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f�re skatt  57 439  133 965
     
Skatt enligt g�llande skattesats 20,60 -11 832 21,40 -28 669
Ej skattepliktiga kostnader 20,60 -6 362 21,40 -31 857
Ej skattepliktiga int�kter 20,60 305 21,40 23 947
Redovisad effektiv skatt 31,14 -17 889 27,30 -36 579
     

 

Not 9 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing�ende anskaffningsv�rden 31 802 920 31 802 920  
Ink�p  0  
Omf�rt till p�g�ende projekt  0  
Utg�ende ackumulerade anskaffningsv�rden 31 802 920 31 802 920  
    
Ing�ende avskrivningar -4 431 812 -3 842 979  
�rets avskrivningar -588 833 -588 833  
Utg�ende ackumulerade avskrivningar -5 020 645 -4 431 812  
    

Utg�ende redovisat v�rde 26 782 275 27 371 108  
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing�ende anskaffningsv�rden 7 150 194 7 443 287  
Ink�p  0  
F�rs�ljningar/utrangeringar -1 513 420 -293 093  
Utg�ende ackumulerade anskaffningsv�rden 5 636 774 7 150 194  
    
Ing�ende avskrivningar -6 879 065 -7 057 414  
F�rs�ljningar/utrangeringar 1 513 420 293 093  
�rets avskrivningar -102 048 -114 744  
Utg�ende ackumulerade avskrivningar -5 467 693 -6 879 065  
    

Utg�ende redovisat v�rde 169 081 271 129  
    

 
Not 11 F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F�rutbetalda kostnader 792 279 842 322  
Upplupna int�kter 1 255 443 7 421 348  
 2 047 722 8 263 670  
    

 

Not 12 Antal aktier och kvotv�rde

 
Antal
aktier

Kvot-
v�rde  

Antal A-Aktier 40 000 100  
 40 000  
    

 
Not 13 Disposition av vinst eller f�rlust
 2021-12-31   
    

F�rslag till behandling av ansamlad f�rlust    
Styrelsen f�resl�r att den ansamlade f�rlusten:    
    
ansamlad f�rlust -82 863   
�rets vinst 39 550   
 -43 313   
    
behandlas s� att    
i ny r�kning �verf�res -43 313   
 -43 313   
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Not 14 L�ngfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F�rfaller inom 1-5 �r efter balansdagen    
L�ngfristiga l�n 26 525 000 27 125 000  
 26 525 000 27 125 000  
    
F�rfaller senare �n fem �r efter balansdagen    
Avr�kning teknikbolag 3 700 000 3 700 000  
 3 700 000 3 700 000  
    

 

Not 15 Skulder som avser flera poster
F�retagets bankl�n om 26.525.000 kronor redovisas under f�ljande poster i balansr�kningen.
 
 2021-12-31 2020-12-31  
    
L�ngfristiga skulder    
�vriga skulder till kreditinstitut 14 350 000 26 525 000  
 14 350 000 26 525 000  
    
Kortfristiga skulder    
�vriga skulder till kreditinstitut 12 175 000 600 000  
 12 175 000 600 000  
    

 
 

Not 16 Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna semesterl�ner -2 417 752 -2 447 676  
Upplupna sociala avgifter -759 658 -769 060  
Upplupen r�nta -21 539 -26 809  
�vriga poster -1 433 137 -2 008 041  
 -4 632 086 -5 251 586  
    

 

Not 17 R�ntor och utdelningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Erh�llen r�nta -1 483 -11 898  
Erlagd r�nta 216 487 254 339  
 215 004 242 441  
    

 

Not 18 Justering f�r poster som inte ing�r i kassafl�det
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 690 881 703 577  
 690 881 703 577  
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Not 19 Likvida medel
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Banktillgodohavanden 5 048 200 1 875 405  
 5 048 200 1 875 405  
    

 
 
Resultat- och balansr�kningen kommer att f�rel�ggas p� �rsst�mma f�r fastst�llelse.
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 56 Dnr 2022/506

Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet

Brandkåren Norra Dalarna har överlämnat bolagets årsredovisning för år 
2021 för information.

Beslutsunderlag

Utdrag ur sammanträdesprotokoll, daterad 2022-03-31

Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021
för Brandkåren Norra Dalarna.

2. Besluta i enlighet med revisorernas rekommendationer rörande 
ansvarsfrihet för direktionen i Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) 
och dess enskilda förtroendevalda för 2021

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 RF BRAND 2022/00002-2

Årsredovisning och årsbokslut 2021

Beslut
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021.
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av 
direktionen. I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Brandkåren 
Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. 

Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna som därefter avge revisionsberättelse som 
tillsammans med årsredovisningen ska överlämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut om godkännande samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. Senast den 15 april ska överlämningen till medlemskommunerna ske.

Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2021 ett utfall som visar ett negativt 
resultat med 184 tkr, avvikelsen mot budget är -384 tkr. 
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det 
har konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en 
reglering ska ske. 
Direktionen föreslås besluta om att underskottstäckning ska ske under 2022.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning och årsbokslut 2021

Förslag till beslut
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021.
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022.

Sändlista
- Medlemskommuner.
- Revisorer.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

2021 har präglats av pandemin. Vi har levt med 
restriktioner och stundtals en hög sjukfrånvaro.  
Jämfört med 2020 var vi förberedda på ett bättre sätt. 
Vi visste vad som fungerade och vilka prioriteringar 
som behövde göras.   
Pandemin har även gett oss möjligheter att 
omvärdera våra rutiner och ta fram nya arbetssätt.    
Brandkåren vidtog tidigt åtgärder med syfte att 
minska smittspridningen och därmed i så stor 
utsträckning som möjligt säkerställa friska 
medarbetare för att kunna upprätthålla förmågan till 
räddningsinsats. Brandkåren är även en viktig part i 
krishanteringen generellt vilket inneburit arbete både 
lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet med tillsyn, 
extern utbildning och viss övning fått stå tillbaka 
under pandemin.  
Samtidigt har vi hittat nya sätt att nå ut till våra 
medborgare. Vi har bland annat producerat flera 
filmer i utbildningssyfte. Även förbundets brand-
skyddsutbildning har digitaliserats och består nu av en 
webbaserad teoretisk del och en praktisk del som 
genomförs på någon av förbundets brandstationer.  
 
Tidigare förbundsdirektör Johan Szymanski avslutade 
sin anställning i februari. Henric Helander som tidigare 
var tillförordnad förbundsdirektör tillträdde tjänsten 
som förbundsdirektör i maj.  
Brandkåren har under året haft flera vakanser och det 
har haft en negativ inverkan inom vissa 
utredningsuppdrag t.ex. sotningsutredningen.  
 
Arbetet med att möta en ökad riskbild i förbundets 
norra delar fortsätter. Under året har Första 
insatspersoner (FIP) införts i Särna och Idre med ett 
gott resultat. Brandkåren Norra Dalarna har nu FIP i 
Idre, Särna, Leksand och Dala-Järna. 
Antalet larm fortsätter att minska. Brandkåren norra 
dalarna har hittills ryckt ut på 686 händelser 2021, en 
minskning med 62 larm jämfört med motsvarande 
period 2020.  
 
Flera förändringar i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har trätt i kraft under året.  
Det innebär bland annat förändringar inom det 
förebyggande området, nya krav på ledning av 

räddningsinsatser, ett nytt utbildningssystem för 
operativ ledning, nytt handlingsprogram etc.  
Den största förändringen i LSO är kravet på att varje 
räddningstjänst ska ingå i ett räddningslednings-
system. Brandkåren Norra Dalarna ingår sedan 2020 i 
räddningsledningssystemet Räddningsregion 
Bergslagen.  
Övriga förändringar i LSO är av mindre karaktär men 
kräver vissa justeringar av verksamheten. Arbetet med 
att införa förändringarna från LSO i Brandkåren Norra 
Dalarnas rutiner och arbetssätt har pågått under året 
och förväntas pågå under första halvåret 2022.  
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 
 
Övrigt  
Justerade kostnader för pensionsskuld har belastat 
ansvar Räddningschef med en negativ avvikelse. 
I distrikt Mora har vi ökade personalkostnader under 
sommarhalvåret på grund av ett dödsfall i personalen 
samt ett ökat behov av sommarvikarier. 
Även distrikt Älvdalen har haft ökade personalkost-
nader till följd av underbemanning och utbildning. 
 
 
Pensionsförpliktelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avsättningen för pensioner i balansräkningen uppgår 
till 3 867 tkr inklusive löneskatt. Förbundets samman-
lagda pensionsskuld uppgick till 3 906 tkr.  
 
Kommuner/kommunförbund och regioner har 
betydande kostnader för anställdas och före detta 
anställdas tjänstepensioner. Någon gång i framtiden 
ska den anställde få ut pengar i form av en pension, 
detta har arbetsgivaren lovat i pensionsavtalet. 
Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del. Det finns 
en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in 
men ännu inte betalats ut.  
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE  
 
Olycksförebyggande verksamhet 
Den olycksförebyggande verksamheten har under 
2021 varit förhållandevis normal, mycket på grund av 
att vi kunde ställa om verksamheten under pandemin 
istället för att ställa in. När det gäller tillsyn har vi inte 
kommit upp i normal takt men har genomfört närmare 
80 tillsyner varav drygt 50 av dessa lett till 
föreläggande om åtgärder.  
 
Bristerna vi ser är fortsatt det organisatoriska arbetet, 
framför allt handlar det om underhåll av brandskyddet 
och personalens utbildning. Det finns också en del 
brister i det tekniska brandskyddet såsom 
brandcellsgränser och brandlarm.  
 
Kommunutbildningarna är i gång på allvar, över 1800 
personer har startat sin utbildning i det nya digitala 
systemet varav 1613 är helt klara med utbildningen. 
Den praktiska delen av utbildningen har genomförts 
av cirka 1000 personer.  
 
När det gäller övriga utbildningar som exempelvis 
skolutbildning och Hjärt- och lungräddning har vi 
utbildat över 500 personer.  
 
Vi fortsätter att satsa mer på vår närvaro i digitala 
medier. Ett exempel på detta är den julkalender vi 
presenterade under december, 24 avsnitt med både 
inslag av lärande och humor. Den har varit väldigt 
uppskattad och det här är ett område vi kommer 
fortsätta att utveckla.  
 
 
Operativ verksamhet 
Antalet larm fortsätter att minska. Under året har 
antalet larm minskat med 63 st jämfört med 2020 till 
totalt 1015 st. Det är en generell minskning fördelat på 
samtliga larmtyper utom�larmtypen�”automatlarm,�ej�
brand” som är konstant.  
Minskningen av antalet larm kan beror på flera saker 
och det kan även vara en fluktuation i statistiken. Vi 
kan dock se att sedan starten av Räddningsregion 
Bergslagen sjunker larmen. Det beror sannolikt på att 
vi har ett erfaret brandbefäl som gör en första 
bedömning av larmsamtalet innan eventuella 
räddningsresurser larmas ut, vilket har minskat antalet 
onödiga larm.  
 

Brandkåren har under året haft tre större bränder. En 
stor skogsbrand i Bonäs, Mora kommun, där vi fick en 
väldigt snabb brandspridning som hotade byggnader.  
Med hjälp av både privat helikopter och MSB:s flygande 
resurser samt lantbrukare som kunde hjälpa till att hålla 
vår begränsningslinje blev det ingen spridning till 
fastigheter. 
Det förbereddes för evakuering av boende i brandens 
riktning men det behövdes inte genomföras då 
branden kunde stoppas innan den nådde 
bebyggelsen.   
Branden krävde stora resurser i form av brandmän 
fordon, samverkan, stabsuppbyggnad, ledning etc.  
Under branden byggde Räddningsregion Bergslagen 
upp en stab i ledningscentralen för att hantera 
händelsen.  Det här var en av räddningsregionens och 
Brandkåren Norra Dalarnas hittills största bränder.   
 
Fulufjällets nationalpark drabbades av en skogs- och 
markbrand i svårtillgänglig miljö.  
Även denna gång nyttjades MSB:s flygande resurser. 
Vi samarbetade med norska styrkor på denna händelse 
och ledningsplats upprättades på norska sidan. 
Ledningscentralen kallade in extra personal som 
stöttade händelsen.  
 
I Vansbro utbröt en brand i en pelletsindustri. 
När första enhet anlände till brandplatsen var det en 
fullt utvecklad brand som brutit genom taket och det 
förelåg stor spridningsrisk till övriga delar av industrin.  
Vi lyckades begränsa branden till byggnaden där 
branden startade och produktionen kunde återupptas 
efter ett par dagar.  
 
Konceptet�”Första�insatsperson”�(FIP)�har�införts�i�
Idre och Särna. 
Någon utvärdering är inte gjord men FIP har varit först 
på flera larm där brandmannen har lyckats bryta det 
negativa händelseförloppet innan resterande 
brandstyrka kommit på plats.  
 
Övningsverksamheten på RIB-stationerna har 
påverkats av pandemin då vi stundtals under året har 
stoppat fysiska övningar. Fysiska övningar har då 
ersatts med teoretiska och i hög utsträckning 
webbaserade övningar.  
Att personalen inte haft möjlighet att öva tillsammans 
under så lång tid har påverkat verksamheten negativt.  
Planering av hur vi ska få en effektivare och mer 
långsiktig övningsverksamhet har påbörjats. 
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Stab och service 
Stab och service har fokuserat verksamheten mot 
service och underhåll under perioden. Detta innebär 
att utvecklingsprojekt och utredningsarbeten har stått 
tillbaka. 
Det förklaras av att tidigare chef för Stab och service 
varit tillförordnad förbundsdirektör och senare 
förbundsdirektör. Dessutom har en brandingenjör valt 
att avsluta sin tjänst i maj månad.  
Ny brandingenjör är anställd och påbörjade arbetet i 
oktober.  
Ett antal byggnationer och ombyggnationer har 
utförts av servicepersonalen. Bland annat har två 
mindre brandfordon iordningsställts till Särna och 
Idre. 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN 
 
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande:  
•�Mora�kommun�utser���ledamot�och���ersättare. 
•�Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
•�Orsa�kommun�utser���ledamot�och���ersättare.� 
• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
•�Älvdalens�kommun�utser���ledamot�och���ersättare.� 
 
Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande  
och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.  
 
Verksamheten styrs enligt nedanstående organisationsmodell. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 

Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga förbundet 

ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för verksamheten.  

Måluppfyllelse 100 % = 

Måluppfyllelse delvis, mer än 50 % =                        

Måluppfyllelse mindre än 50 % =                      

 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN  
 

 Säkerhetsmål  Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Antalet människor som skadas 
eller omkommer i olyckor ska 
årligen minskas, genom att 
kunskapen och förmågan hos 
allmänheten om 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder 
kontinuerligt ska öka. Målet är 
att den enskilde alltid ska kunna 
genomföra den första 
skadebegränsande åtgärden vid 
en olycka. 

Under pandemin har brandkåren 
ställt om verksamheten för att 
fortsätta att utbilda och sprida 
kunskap. Under senare delen av 
året kunde verksamheten 
bedrivas utan restriktioner. 
Data i form av statistik visar att 
antalet larm fortsätter att 
minska i förbundets område.  

 
 
 
 
  
 
   
 
 

 
 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

F-1: En tillsynsplan ska årligen 
upprättas. Tillsynsplanen ska 
beskriva årets tillsynsverksamhet 
och hur den är planerad. Varje år 
ska tillsyn genomföras på minst 
20 % av objekten som omfattas 
av skriftlig redogörelse. 

Trota att pandemin stundtals 
försvårat tillsynsarbetet nådde 
verksamheten prestationsmålet.  
Verksamheten har bedrivits 
enligt tillsynsplan. 

 
 
 
                         
                         

F-2: Brister som upptäcks vid 
tillsyn ska föreläggas i syfte att 
åstadkomma ett skäligt 
brandskydd. Brandkåren ska till 
100 % följa upp de krav som ställs 
i förelägganden. 

Samtliga förelägganden om 
brister har följts upp eller 
kommer att följas upp. 

 
 
 
                         

F-4: Brandkåren ska 
tillhandahålla grundläggande 
brandskyddsutbildning till 
medlemskommunerna. 
 

Digitala brandskyddsutbildningar 
genomförs med gott resultat.  
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F-5: Brandkåren ska genom 
information, rådgivning, möten 
och en levande dialog verka för 
att andelen bostäder med 
fungerande brandvarnare och 
tillgång till brandsläckutrustning 
ökar varje år. 

Brandkåren har utfört hembesök 
hos äldre och rörelsehindrade i 
syfte att utbilda och ge råd. 
Brandkåren har lanserat flera 
kampanjer i sociala medier för 
att informera och utbilda.  

 
                       
   
                        
 

F-6: Skolungdomar ska utbildas i 
förebyggande brandskydd. 
Brandskyddsföreningens 
koncept Flammys brandskola ska 
genomföras för elever i årskurs 2 
och Upp i rök ska genomföras 
för elever i högstadiet. Detta ska 
genomföras varje år. 

Samtliga berörda skolungdomar i 
förbundet har erbjudits 
utbildning under året. En film har 
spelats in distribuerats till 
eleverna tillsammans med 
utbildningsmaterial. 

 
 
 
 
                         
 

F-7/O-7: Genom 
omvärldsbevakning, utbildning 
och övning ska kunskapen kring 
ny teknik ständigt öka. Exempel 
på ny teknik är litiumbatterier i 
elbilar och batterilager. 

Brandkåren genomför ständigt 
omvärldsbevakning för att öka 
kunskapen kring ny teknik. Detta 
område är också en ständigt 
återkommande punkt på digitala 
konferenser och annat där 
brandkåren deltagit. 

 
 
 
 
                         

 
 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN  
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Brandkåren Norra Dalarna ska 
kunna leda och hantera olyckor 
på ett effektivt och 
professionellt sätt i syfte att så 
snabbt som möjligt bryta 
skadeutvecklingen när den 
enskildes förmåga inte längre 
räcker till. Detta genom egna 
räddningstjänståtgärder, genom 
samverkan inom och med andra 
kommuner samt genom 
samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. 

Brandkåren Norra Dalarna ingår 
sedan 2020-05-12 i Räddnings-
region Bergslagen.  Det innebär 
att Brandkåren Norra Dalarna 
har tillgång till ett lednings-
system med fem ledningsnivåer.  
Under året har även arbetet med 
att öka effektiviteten i förbun-
dets norra delar fortsatt.  

 
 
 
 
 
 
                         

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

O-1:  
Ett ansvarigt befäl med förmåga 
och mandat att fatta beslut, ska 
bedöma omfattning, 
komplexitet och resursbehov av 
inkommande larm senast inom 
90 sekunder. 
 
 

Nya ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen är i 
aktivt sedan 12 maj 2020. 
Systemet hanterar 42 kommuner 
i fem olika län. 
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O-2: 
Övningar för 
räddningstjänstpersonalen 
genomförs enligt för varje år 
framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga 
övningar ska planeras, 
dokumenteras och utvärderas 
med avseende på kvalité. 

 
Pandemin har stundtals påverkat 
övningsverksamheten till att bli 
mer digital. Andra halvåret av 
2021 kunde vi återigen öva enligt 
fastslagen plan. Digitala övningar 
har fungerat bra och uppfyller 
mål och syfte på ett 
tillfredsställande sätt under 
kortare tidsperioder. 
 

 
 
 
 
                          

O-3: 
För att tillse en robust och 
uthållig förmåga att leda flera 
samtidiga och komplexa insatser 
ska brandkåren under 
mandatperioden säkerställa en 
tillfredsställande systemledning. 

Brandkåren ingår sedan 12 maj 
2020 i det gemensamma 
ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen. 

 
 
 
   
                         

O-4: 
Beredskapen i förbundets norra 
delar ska stärkas för att kunna 
möta en ökad riskbild i området. 

Problem med att rekrytera 
kvarstår. Första insatsperson 
finns nu i Särna och Idre. 
Förbundet för en dialog med 
Älvdalens kommun för att stärka 
skyddet i förbundets norra delar. 
 

 
 
 
 
                          
 
 
 

O-5: 
Förutsättningar för en ökad 
mångfald och jämställdhet inom 
organisationen ska tillskapas. 
Exempelvis kan ombyggnationer 
i omklädningsrum krävas, även 
andra anpassningar kan vara 
aktuella. 

Förutsättningarna i förbundets 
norra delar är fortfarande 
bristfälliga trots att vissa 
förbättringar utförts. Förbundet 
har påtalat brister för 
fastighetsägaren. 
Dialog förs även med Älvdalens 
kommun om situationen. 

 
 
 
 
                        

O-6: 
Det ska säkerställas att 
numerären på beredskapen kan 
öka i händelse av höjd beredskap 
eller krig. Samtlig personal ska 
därför krigsplaceras inom 
organisationen. 

Personalen har krigsplacerats. 
Arbetet med krigsplacering 
fortsätter med årliga 
uppdateringar av nyanställd 
personal. 

 
 
 
                          

F-7/O-7: 
Genom omvärldsbevakning, 
utbildning och övning ska 
kunskapen kring ny teknik 
ständigt öka. Exempel på ny 
teknik är litiumbatterier i elbilar 
och batterilager 

Förbundet har anslutits till 
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya 
utbildningsportal för interaktivt 
lärande) där det finns nationella 
utbildningar som ökar 
kunskapen. Exempelvis har rutin 
för bränder i elfordon tagits 
fram.  
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL   
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Erfarenhetsåterföring ska höja 
kvaliteten och effektiviteten på 
förbundet avseende 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt 
ligga till grund för externa 
aktörers åtgärder och handlande 
efter en olycka. 

Brandkåren har följt upp samtliga 
händelser inom förbundet samt 
medverkat till externa 
utredningar i samband med 
olyckor. Några fördjupade 
olycksundersökningar har inte 
utförts på grund av vakanser. 
 

 
 
 
                         
                         

 
 

  

U-1: 
Brandkåren ska skapa underlag 
för framtida förbättringar och 
ökat skydd mot olyckor genom 
att erfarenheter, lärdomar, 
statistik och åtgärdsförslag från 
händelserapporter och 
olycksundersökningar delges 
ansvariga myndigheter, 
exempelvis MSB och 
Trafikverket. 
 

Vid samtliga olyckor under 
perioden har en händelserapport 
upprättats.  
Fördjupade 
olycksundersökningar har inte 
genomförts på grund av 
vakanser. 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

U-2: 
I samband med årsbokslut ska 
prestationsmål i 
handlingsprogrammet följas 
upp. Deluppföljning och prognos 
ska redovisas vid delårsbokslut. 

Prestationsmålen följs upp och 
redovisas. 
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL 
 

FINANSIELLT MÅL 1  
Resultatet efter finansiella 
poster ska uppgå till minst 200 
tkr i genomsnitt över en period 
som sammanfaller med 
värdkommunens budget och 
planperiod. 

Brandkåren Norra Dalarna nådde 
inte det finansiella målet om  
minst ett överskott motsvarande 
200 tkr för 2021.  

 
 
    
                        
 
 

FINANSIELLT MÅL 2 
Investeringar ska finansieras 
med egna medel och det 
låneutrymme förbundet har 
enligt medlemskommunernas 
fattade borgensbeslut. 

Inga investeringar har gjorts 
under 2021. 

 
 
            
                         
 

 
 
 
 
NYCKELTAL 
  
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande kommunalförbund. 
Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 31 december 2021, med fördelningen Leksand 16 012 st, Mora 
20 670 st, Orsa 6 918 st, Vansbro 6 776 st och Älvdalen 7 042 st.  
 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Antal invånare 56 991 56 991 57418 

Totalt antal larm 1 250 1 084 1015 

 - Andel trafikolyckor 15.3% 12% 13.2% 

 - Andel brand i byggnad 10.2% 21.7% 20.9% 

 - Andel onödiga automatlarm 19.1% 25% 24% 

 - Antal larm per dygn 3.42 2.97 2.78 

 - Antal larm per 1000 invånare 21.9 19.0 17.7 

Antal genomförda tillsyner 130 63 80 

 - Andel förelägganden 58% 67% 80% 

Totalt anställda inkl brandvärn 293 299 283 

 - Varav heltidsanställda 35 34 33 

 - Varav brandmän i beredskap 194 201 250 

 - Varav anställda i brandvärn 64 64 64 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
EKONOMISKT RESULTAT PER  2021-12-31, tkr 
 

Ansvar Utfall 21-12-31 Budget 2021 Avvikelse Utfall 20-12-31 Budget 2020 Avvikelse 

RÄDDNINGSCHEF 46 257 48 200 -1 943 45 816 46 601 -785 

STAB & SERVICE -2 798 -4 622 1 824 -3 823 -4 173 350 

FÖREBYGGANDE -1 928 -2 071 143 -1 795 -2 081 286 

OPERATIVT -1 698 -2 939 1 241 -956 -976 20 

MORA -14 005 -12 522 -1 483 -12 395 -12 426 31 

ORSA -4 379 -4 231 -148 -4 383 -4 486 103 

ÄLVDALEN -10 272 -9 992 -280 -10 812 -10 377 -435 

LEKSAND -5 038 -5 289 251 -5 160 -5 412 252 

VANSBRO -6 323 -6 334 11 -6 442 -6 470 28 

Totalt -184 200 -384 50 200 -150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 257

-2 798
-1 928

-1 698

-14 005

-4 379

-10 272

-5 038

-6 323

Utfall 21-12-31, tkr

RÄDDNINGSCHEF STAB & SERVICE FÖREBYGGANDE OPERATIVT MORA

ORSA ÄLVDALEN LEKSAND VANSBRO
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Kommentarer till Ekonomiskt resultat: 
 
Ansvar Räddningschef har ett positivt utfall. Detta beror på att medlemsbidragen från kommunerna 
bokförs här och inte i respektive distrikt, vilket därmed delvis är orsaken till att de andra ansvarsom- 
rådena har ett negativt resultat. Intäkter gällande automatlarm, avtalstjänster, restvärderäddning, 
vägsanering m m bokförs i respektive distrikt. 
Ansvar Räddningschef visar dock på en negativ avvikelse vilket till största delen förklaras av att pensions- 
kostnaderna har kunnat justeras under 2021 då vi fått en korrekt beräkning av pensionsskulden från 
Skandia/Skandikon. Beräkningen per 2020-12-31 var felaktig. 
 
Distrikt Mora och Älvdalen sticker ut när det gäller personalkostnader med negativt utfall. 
I Mora ser vi en större avvikelse under sommarhalvåret vilket vi förklarar med ett ökat behov av 
sommarvikarier samt på grund av ett dödsfall i personalen vilket medfört ökade lönekostnader och ökade 
kostnader för företagshälsovård. 
Älvdalens ökade personalkostnader förklaras med underbemanning samt utbildning. Under GriB-utbildningen 
har man rätt till viss ersättning. 
(GriB = Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i Beredskap) 
 
Precis som under år 2020 når inte förbundet som helhet budget. 
Även under 2021 har coronapandemin haft ett negativt inflytande över verksamheten. Flera delar inom det 
förebyggande arbetet har inte kunnat genomföras, även om utfallet på intäktssidan för den verksamheten 
är mer positivt under 2021, något fler tillsyner har gjorts. Man lättade tidvis på restriktionerna under 
pandemin 2021 jämfört med 2020. 
 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget, som är fördelat på de olika kommunerna 
utifrån kommunens yta, riskanalys och befolkning, dels hyresbidraget för att täcka hyrekostnaden för lokalerna 
samt bidrag för ökade lönekostnader under 2021. Fördelningen på kommunerna är följande: 
 

- Mora  34,7% 
- Orsa  10,8% 
- Älvdalen 24,4% 
- Leksand  17,5% 
- Vansbro  12,6% 
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BALANSKRAVSRESULTAT 
 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. 
Periodens resultat uppgår till en förlust med 184 tkr. Detta är inte identiskt med balanskravsresultatet.  
Lån har inte tagits för att finansiera löpande utgifter, inga tillgångar har sålts.  
I resultatet finns inga underskott från föregående år,  inte heller några realisationsvinster eller realisationsförluster.   
Balanskravet bedöms dock ej vara uppfyllt.  
 
 

Balanskravsutredning, tkr 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen -184 50 

Reducering av samtliga realisationsvinster -31 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  0 0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet  0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper  0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -215 50 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0 

Årets balanskravsresultat -215 50 

 
 
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det har 
konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske.  
Direktionen har beslutat att underskottstäckning ej ska ske 2021 utan görs under 2022. 
Brandkåren Norra Dalarna fakturerar respektive kommun för underskottet enligt fastslagen 
fördelningsnyckel�(Se�avsnittet�”Kommentarer�till�ekonomiskt resultat”) 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 
Brandkåren Norra Dalarna hade 2021-12-31 totalt 
283 personer anställda. 33 personer är heltidsan-
ställda - 3 kvinnor, 30 män. 
255 personer är anställda som deltidsbrandmän 
- 37 kvinnor, 218 män. 
Att diagrammet redovisar 283 anställda (244 
män, 39 kvinnor) beror på att brandförbundet 
har några heltidsanställda personer som även är 
deltidsbrandmän. I diagrammet redovisas inte 
dessa som anställda i båda grupperna. 
 
Majoriteten av personalen har anställning som 
brandman i beredskap vilket innebär att man 
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt 
vid larm och övning. 
 
I Venjan och Gävunda i Mora kommun, i Skatt-
ungbyn i Orsa kommun och i Åsen och Storsätern 
i Älvdalens kommun finns så kallade brandvärn. 
Denna personal tar hand om många larm i den 
egna byn med hjälp av heltids- och deltidsperso-
nalen. 
Av de deltidsanställda är 64 personer anställda i 
brandvärn – 6 kvinnor, 58 män. 
 
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som 
helhet. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade 

generellt inom brandkåren, vilket även gäller för 
För heltidsanställda brandmän är könsfördel-
ningen sämst, där finns ingen kvinna.  
 
För brandmän i beredskap är fördelningen något 
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är 
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk 
kommunal brandkår att klara rekryterings-
behoven  avseende brandmän i beredskap på 
sikt. För att möjliggöra ökad jämställdhet och 
mångfald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs 
att arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka 
intresset för yrket.  
 
Könsfördelning - andel kvinnor respektive män: 
 
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda 
visar att det enbart finns 9 % kvinnor, andelen 
heltidsanställda män är 91 %. En av kvinnorna har 
sedan 2021-05-01 en pooltjänst på 50% i heltids-
styrkorna, dels en tjänst som ansvarig för HR-
frågor i förbundet på 50%. En kvinna jobbar inom 
ekonomifunktionen. 
Fr o m 2021-10-01 har en kvinnlig brandingenjör 
anställts, denna tjänst har varit vakant sedan 
2021-05-01.  
 
Andelen kvinnor och män som är RiB-anställda 
visar att det finns 14.5 % kvinnor och 85.5 % män.  

       (RiB = Räddningstjänstpersonal i Beredskap) 
 

 

Kvinnor; 39

Män; 244

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA, 283 ST

Kvinnor Män
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Hälsotal fördelat på ålder   

Åldersgrupp Ordinarie arb-tid, tim Sjuk antal timmar Varav sjuk- o akt-ers Sjuk % 

    0 - 29 10 805 140 0 1.3% 

  30 - 49 48 520 750 0 1.5% 

  50 - 99 35 147 296 0 0.8% 

  Total 94 472 1186 0  
 
 

Hälsotal fördelat på kön  

Kön Ordinarie arb-tid, tim Sjuk antal timmar Varav sjuk- o akt-ers Sjuk % 

  Kvinna 6 915 24 0 0.3% 

  Man 87 557 1162 0 1.3% 

  Total 94 472 1186 0  
 
 
 

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dgr el mer 

 

Åldersgrupp Sjuktimmar, totalt Varav långtidssjuka Långtidssjuka, % 

    0 - 29 140 0 0.0% 

  30 - 49 750 102 13.6% 

  50 - 99 296 0 0.0% 

  Total 1 186 102  
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING  
 
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden är 
lönekostnadsökningar, ökade utbildningskostnader 
samt ökade investeringskostnader.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
släpper nya regelverk inom flera områden som 
påverkar Brandkåren Norra Dalarna, nya riktlinjer för 
handlingsprogram, nytt utbildningssystem för 
operativ ledning, nya regler för tillsyn etc. 
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och 
investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att 
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark.  
 

Personalomsättningen är hög för RiB-brandmän. För 
riket som helhet är personalomsättningen för RiB-
brandmän cirka 10% per år. Det skulle ge förbundet ett 
utbildningsbehov om cirka 20 brandmän per år.  Vi ser 
fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-
personal på mindre orter. 
Området kring Idre växer explosionsartat och 
fortsätter göra det de kommande åren. För att möta 
den förändrade riskbilden krävs att beredskapen ökar. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTATRÄKNING, tkr  

Not 2021-12-31 2020-12-31 

 

Verksamhetens intäkter 2 6 548 4 143 

Verksamhetens kostnader 3 -73 425 -71 146 

Avskrivningar 4 -3 692 -3 757 

VERKSAMHETENS NETTO-  

KOSTNADER  -70 569 -70 760 

 

Medlemsbidrag 5 70 538 70 894 

VERKSAMHETENS RESULTAT  -31 134 

 

Finansiella intäkter 6 10 14 

Finansiella kostnader 7 -163 -98 

RESULTAT FÖRE   

EXTRAORDINÄRA POSTER  -184 50 

 

ÅRETS RESULTAT  -184 50 
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 BALANSRÄKNING, tkr  

Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Materiella anläggningstillgångar  

    Maskiner och inventarier 8 21 206 24 947 

Summa anläggningstillgångar  21 206 24 947 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  

Fordringar 9 8 352 26 700 

Kortfristiga placeringar 10 13 498 2 513 

Kassa och bank 11 18 231 6 650 

Summa omsättningstillgångar  40 081 35 863 

 

SUMMA TILLGÅNGAR  61 287 60 810 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER  

EGET KAPITAL  

Årets resultat  -184 50 

Övrigt eget kapital 12 154 104 

Summa eget kapital  -30 154 

 

AVSÄTTNINGAR  
Avsättningar för pensioner o liknande 
förpliktelser 13 3 867 3 038 

Summa avsättningar  3 867 3 038 

 

SKULDER  

Långfristiga skulder 14 16 750 32 456 

Kortfristiga skulder 15 40 701 25 163 

Summa skulder  57 451 57 619 

 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  

OCH SKULDER  61 287 60 810 
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr 
 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Årets resultat  12 -184 50 

Justering för av- och nedskrivningar 4 3 692 3 757 

Justeringar för gjorda avsättningar 16 829 3 038 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 2 -31 -1 367 

Medel från verksamheten före förändring   4 306 5 478 

av rörelsekapital  

Ökning/minskning kundfordringar  13 811 -17 722 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  4 537 1 735 

Ökning/minskning leverantörsskulder  89 -4 021 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  449 18 100 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  23 192 3 570 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  

Investering i materiella anläggningstillgångar  0 -1 061 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  79 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  79 -1 061 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  

Förändringar av räntebärande skulder  -705 546 

Förändring av övriga långfristiga skulder  0 30 000 

Amortering av långfristiga skulder  0 -33 909 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -705 -3 363 

 

ÅRETS KASSAFLÖDE  22 566 -855 

Likvida medel vid årets början  9 163 10 018 

Likvida medel vid årets slut  31 729 9 163 
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Not 1 2021-12-31 

Tilläggsupplysningar – Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vilket bl a innebär att: 
  
- intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
  att  tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
  
- fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
- tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.                  
  Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

 
Intäkter 

  
Anslag från medlemskommuner 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidrag, dels hyresbidrag som täcker hyreskostnaderna 
för brandstationerna samt bidrag för ökade lönekostnader.  
  
Redovisning av intäkter 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.  
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  
 

  
Kostnader  

 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
    
Bilar och andra transportmedel 1-15 år 
Inventarier 1-15 år 
    

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 

 
Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas 
när tillgången tas i bruk.  
 
Övriga kostnader 
Utgifter kostnadsförs normalt under det år som förbrukningen sker. 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som hör till redovisningsåret, bokförs 
där det är möjligt på redovisningsåret. 
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Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också 
för finansiella leasingavtal. 

  
 
Materiella anläggningstillgångar 

 
Anskaffningsvärde 
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna 
2019-01-01 till bokfört värde.  

 
 
Pensionsskuld 

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet har beräknats enligt  RIPS21.  
Då Skandikons beräkning av pensionsskulden per 2020-12-31 visade sig vara felaktig beställdes 
en ny per 2021-04-30. I samband med denna beräkning leverades även en prognos för 21-12-31 
som har funnits med i redovisningen under resten av året. 
En ny beräkning av pensionsskulden per 21-12-31 inklusive löneskatt har beräknats av Skandia/Skandikon 
och förändringen jämfört med beräkningen per 21-04-30 har bokförts.  
 
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Övriga pensionsåtaganden – efter 1998 – behandlas som indivuduell del enligt pensionsavtalen PFA-98, KAP-KL 
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2021 redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 2022. 
 
 
Semesterlöneskuld och deltidsbrandmännens ersättningar 

 
Semesterlöneskuld för heltidspersonal samt upplupna ersättningar till deltidsbrandmän inklusive sociala 
avgifter har beräknats och skuldförts per 21-12-31. 
Deltidsbrandmännens ersättningar för december 2021 betalas ut med januarilönen 2022. 
 
  
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
 
Leasingavtal�för�bilar�bedöms�samlat�för�tillgångskategorin�”bilar”�och�redovisas�som�finansiell�leasing�om  
värdet totalt är väsentligt. 
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Not 2 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter  
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms 1 310 358 
Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning, 
vägsanering 4 791 3 385 

Bidrag 416 400 

Realisationsvinster anläggningstillgångar 31 0 

Summa intäkter 6 548 4 143 
 
 

Not 3 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens kostnader  
Löner och sociala avgifter -45 453 -43 894 

Pensionskostnader -3 114 -4 527 

Lokal- och markhyror -12 640 -11 785 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -1 655 -2 339 

Bränsle, energi och vatten -767 -649 

Övriga kostnader -9 796 -7 952 

Summa kostnader -73 425 -71 146 
 
 

Not 4 2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar  
Avskrivning maskiner och inventarier -3 692 -3 757 

Summa avskrivningar -3 692 -3 757 
 
 

Not 5 2021-12-31 2020-12-31 

Bidrag mm från medlemskommunerna  
Mora kommun 20 004 20 541 

Orsa kommun 6 226 6 380 

Älvdalens kommun 14 066 14 429 

Leksands kommun 10 089 10 334 

Vansbro kommun 7 264 7 468 

 
Hyresbidrag Mora 6 678 5 794 

Hyresbidrag Orsa 486 486 

Hyresbidrag Älvdalen 1 850 1 845 

Hyresbidrag Leksand 1 622 1 617 

Hyresbidrag Vansbro 1 978 2 000 

 
Löneöversyn 2021 Mora 95  
Löneöversyn 2021 Orsa 30  
Löneöversyn 2021 Älvdalen 67  
Löneöversyn 2021 Leksand 48  
Löneöversyn 2021 Vansbro 35  

Summa bidrag mm från medlemskommunerna 70 538  
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Not 6 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella intäkter  
Ränteintäkter 0 14 

Övriga finansiella intäkter 10 0 

Summa finansiella intäkter 10 14 

   
 

Not 7 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella kostnader  
Bankkostnader -18 -15 

Övriga finansiella kostnader -119 -83 

Orealiserad värdeminskning finansiella instrument -26 0 

Summa finansiella kostnader -163 -98 

   
 

Not 8 2021-12-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier  
Ingående anskaffningsvärde 33 034 31 973 

Inköp 0 1 061 

Utrangeringar -144 0 

Utgående anskaffningsvärde 32 890 33 034 

 
Ingående avskrivningar -8 088 -4 330 

Årets avskrivningar -3 596 -3 757 

Utgående ack avskrivningar -11 684 -8 088 

 
Utgående redovisat värde 21 206 24 947 

Avskrivningstider, år (genomsnittliga) 6 5 

 
 
 

Not 9 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 3 997 17 808 

Fordringar moms 1 433 3 408 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 513 4 655 

Övriga fordringar 409 829 

Summa kortfristiga fordringar 8 352 26 700 
 
 

Not 10 2021-12-31 2020-12-31 

Övriga kortfristiga placeringar  
Anskaffningsvärde 2 513 2 500 

Värdereglering -26 13 

Årets anskaffning 11 011 0 

Anskaffningsvärde vid årets slut 13 498 2 513 

Summa kortfristiga placeringar 13 498 2 513 
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Not 11 2021-12-31 2020-12-31 

Kassa och bank  
Bank 18 231 6 650 

Summa kassa och bank 18 231 6 650 
 

Not 12 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital  
Ingående eget kapital 154 104 

Årets resultat -184 50 

Utgående eget kapital -30 154 
 
 

Not 13 2021-12-31 2020-12-31 

Avsättningar  
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 3 838 1 367 

Förmånsbestämd pension -1 032 -1 180 

Särskild avtalspension 0 1 734 

Årets utbetalningar -4 -2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 40 8 

Ändring av försäkringstekniska grunder 176 173 

Övrig post 30 -22 

Förändring av löneskatt -206  629 

Justering av skuld 1 025  331 

Utgående avsättning 3 867  3 038 
 
 
 

Not 14 2021-12-31 2020-12-31 

Långfristiga skulder  
Långfristig upplåning i kreditinstitut 15 000 30 000 

Långfristig leasingskuld 1 750 2 455 

Summa långfristiga skulder 16 750 32 455 

 
Uppgifter om långfristig upplåning:  
Genomsnittlig ränta % 0,40 0,38 

Genomsnittlig ränta  0,40 0,38 

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 3  

Kapitalförfall andel av lån:  
0-1 år 0 50% 

1-3 år 100% 50% 
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Not 15  2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 915 826 

Moms och punktskatter 0 291 

Kommuninvest 15 000  
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 936 914 

Upplupna sociala avgifter 1 884 1 429 

Upplupna semesterlöner 1 229 1 189 

Upplupen pensionskostnad individuell del  inkl löneskatt 1 751 1 680 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18986 18 834 

Summa kortfristiga skulder 40 701 25 163 
 
 
 

Not 16 2021-12-31 2020-12-31 

Justeringar för gjorda avsättningar  
Förändring avsättning till pensioner 829 1 671 

Summa avsättningar 829 1 671 
 
 

Not 17 2021-12-31 2020-12-31 

Kostnader för räkenskapsrevision  
Förtroendevalda revisorer 141 290 

Auktoriserade revisorer 50 137 

Total kostnad för räkenskapsrevision 191 427 
 
 

Not 18 2021-12-31 2020-12-31 

Leasing - finansiella avtal  
Redovisat värde 2021-12-31 1750  
Med förfall inom 1 år 389 208 

Med förfall inom 1-5 år 1 750  2 429  

Med förfall senare än 5 år 0  0  
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DRIFTREDOVISNING  2021-12-31 
 
Sammanställning av utfall 2021-12-31 jämfört med budget. 

 BUDGETAVVIKELSE 2021 

Ansvar Intäkter 2021 Budget 2021 Intäkter 2020 
Kostnader 
2021 Budget 2021 

Kostnader 
2020 Intäkter Kostnader 

RÄDDNINGSCHEF 59 414 58 716 59 554 -13 157 -10 516 -13 788 698 -2 641 

STAB & SERVICE 3 0 0 -2 801 -4 622 -4 238 3 1 821 

FÖREBYGGANDE 497 400 439 -2 425 -2 471 -2 233 97 46 

OPERATIVT 212 0 35 -1 910 -2 939 -992 212 1 029 

MORA 8 651 8 844 7 177 -22 656 -21 366 -19 540 -193 -1 290 

ORSA 817 706 721 -5 196 -4 937 -4 937 111 -259 

ÄLVDALEN 2 538 2 376 2 317 -12 810 -12 368 -12 864 162 -442 

LEKSAND 2 750 2 580 2 395 -7 788 -7 869 -7 555 170 81 

VANSBRO 2 526 2 447 2 414 -8 849 -8 781 -8 855 79 -68 

Totalt 77 408 76 069 75 052 -77 592 -75 869 -75 002 1 339 -1 723 

 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING  2021-12-31 
 

  INVESTERINGSREDOVISNING 2021 Beslutad utgift Ack utfall 21-12-31 Avvikelse 

 Årets investeringar 0 0 0 
 

Två äldre bilar har sålts under året och avförts från anläggningsregistret.  

Inga investeringar under 2021.  
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 52 Dnr 2022/190

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget).

Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga.

Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:

� ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget 

� se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter 

� se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden 

� koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser 

Sektorns/avdelningens bedömning

Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden. 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger. 

� Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten.

� Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.

� Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.

� Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer.

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01

Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning

Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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2022-04-01
Referens

Dnr 2022/190

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget).

Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga.

Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:

� ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget 

� se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter 

� se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden 

� koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
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förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden. 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger. 

� Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten.

� Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.

� Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.

� Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer.

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till beslut 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01

Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning

Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Ekonomiavdelningen
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Leksands kommun   
Revisorerna     2022-02-16 

 
Till:  
Kommunfullmäktige 

För kännedom:  
Kommunstyrelsen 

 

Granskning av kommunens resursfördelningsmodell 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en 
granskning av kommunens resursfördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resursfördelningsmo-
dell är ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resursfördelnings-
modell inte är fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokument (där det framgår att budgeten ska baseras 
på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för 
verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål och vision) samt kommunstyrel-
sens beslut om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas styrande dokument 
som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av resurser i Leksands kommun. Ett sty-
rande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera fördelning av budget inom samtliga 
verksamhetsområden menar vi med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för bud-
getprocessen (fördelning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroende-
valda och medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och re-
sursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorer beslutas/ses över efter att förvaltningen läm-
nar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med att mål och indikatorer 
kommer in senare i budgetprocessen (efter att verksamheterna har lämnat budgetförslag med kon-
sekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha en tydlig koppling till resursfördelningen i 
budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att den politiska viljan också läggs fram sent i budgetpro-
cessen (efter att verksamheterna har lämnat budgetförslaget).  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som framkommit 
vid intervjuer är vår bedömning att de variabler som används för resursfördelning inom utbild-
ningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. Däremot saknas det en kom-
munövergripande resursfördelningsmodell för samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens ruti-
ner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.  

 

���

Do�u���n�En���o����D��113�D40��3BCE�437D�A14B�D39D�2083221



Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1 i bifogad rapport), 

- ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera fördelningen av 
resurser för samtliga kommunens verksamheter (avsnitt 3.2–3.3 i bifogad rapport),  

- ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell som täcker in kommunens alla 
verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3 i bifogad rapport), 

- koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3 i bifo-
gad rapport). 

 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avseende 
de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till fullmäkti-
ges sammanträde den 16 maj 2022.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 
 

 
De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam  
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Leksands kommun 
Granskning av resursfördelning 

2022-02-16 

1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens resurs-
fördelningsmodell. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens resursfördelningsmodell är 
ändamålsenlig. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resurs-
fördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokumntet (där det framgår att budgeten 
ska baseras på tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, 
framtida utmaningar för verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål 
och vision) samt kommunstyrelsens beslut om en resursfördelningsmodell för grund-
och förskolan saknas styrande dokument som fastslår hur kommunen avser hantera 
fördelningen av resurser i Leksands kommun. Ett styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelning av budget inom samtliga verksamhetsområden 
menar vi med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetproces-
sen (fördelning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroende-
valda och medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och resursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter för-
valtningen lämnar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med 
att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslag med konsekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha 
en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att 
den politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslaget).  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1), 

— se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av resurser för samtliga kommunens verksamheter (av-
snitt 3.2–3.3),  

— se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell 
som täcker in samtliga av kommunens verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3), 

— koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3). 
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2022-02-16 

2 Bakgrund 
I princip alla kommuner har någon form av resursfördelningsmodell som används för 
att verksamheter och enheter ska erhålla väl avvägda budgetar.  

Resursfördelningen har en central roll i styrningen av en kommun. Den innebär att lag-
stiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska prioriteringar ställs mot till-
gången på ekonomiska resurser. Förtroendevalda väger samman och prioriterar hur 
ekonomiska medel ska fördelas mellan nämnder/utskott/verksamheter.  

Eftersom prioriteringarna påverkar medborgarna bör det vara tydligt hur en kommun 
fördelar sina resurser. Om ett geografiskt område eller en viss verksamhet får mer re-
surser än andra kan skälet vara att exempelvis andelen pensionärer eller barnfamiljer 
är större i vissa områden än i andra eller att kommunen har en större andel äldre eller 
yngre. Fördelningen av medel utgår då från statistik och prognoser över befolkningen. 
Men skillnaderna kan också bero på att de förtroendevalda vill satsa mer eller mindre 
(prioritera) på vissa grupper, områden eller verksamheter. Prioriteringar i samband 
med resurstilldelning kan vara svåra beslut för de förtroendevalda, därför bör resursför-
delningsmodellen utgå från adekvata underlag.   

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende resursfördelning behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens resursfördelningsmodell 
är ändamålsenlig.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

— Finns riktlinjer, strategidokument eller liknande som fastlår hur kommunen ska för-
delar sina resurser? 

— Vilka variabler/fördelningsgrunder/underlag eller dyl. ingår i kommunens modell för 
resursfördelning?  

— Är modellen och dess variabler ändamålsenliga? 

— Har dessa fördelningsgrunder ändrats över tid? 

— Hur kompenseras förändringar i volymer? 

— Hur hanteras oförutsedda händelser i fördelningssystemet? 

— Hur och när kommer de politiska prioriteringarna in i resursfördelningsmodellen? 

— Finns koppling mellan kommunfullmäktiges mål och resursfördelningen? 

 

Granskningen har i första hand omfattat kommunstyrelsen som övergripande ansvarig 
för kommunens ekonomi. Dock ingår fördelningen av kommunens samlade budget i 
granskningen. 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 
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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 och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstepersoner. 

 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Budgetprocessen 

Nedan beskrivs den övergripande budgetprocessen så som vi uppfattat den. 

Budgetprocessen startar i april året innan budgeteten för kommande år träder i kraft 
med att kommunens ledningsgrupp tillsammans med utskottens ordförande och kom-
munstyrelsens ordförande stämmer av inriktning och preliminära ramar.  

Ekonomiavdelningen tar därefter fram anvisningar och preliminära ramar utifrån ett an-
tal parametrar så som skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos, volymföränd-
ringar, nyckeltal etc. Utgångspunkten i budgetarbetet är föregående års budget. Sär-
skilda händelser så som om det är valår nästkommande år läggs även in i budgetför-
slaget. De preliminära ramarna stäms av med kommunens ledningsgrupp innan de 
skickas ut till sektorerna för vidare hantering i budgetprocessen.  

Med utgångspunkt från inriktning kring politiska mål och verksamhet och identifierade 
behov arbetar sektorerna med planeringsanvisningar och uppdrag och inkommer där-
efter med beskrivning (äskande) inför kommande års budget. Respektive sektor ska 
även beskriva förutsättningar för att klara målen utifrån de indikativa ramarna som gi-
vits. 

Förslagen från sektorerna vägs samman, jämkas ihop och aggregeras till en samlad 
budget, förvaltningens förslag på mål och budget. Förvaltningens förslag på mål och 
budget lämnas före sommaren för vidare hantering av de förtroendevalda i budgetpro-
cessen. Majoriteten påbörjar därmed arbetet med att sätta politikens prägel på budge-
ten. I augusti/september får respektive utskott information om förvaltningens budgetför-
slag. Respektive politiskt parti har enligt uppgift även möjlighet att presentera ”egna 
budgetar” utifrån förvaltningens förslag. 

Inför år 2022 mål och budget uppdateras, i oktober, budgetförslaget utifrån den sen-
aste skatteunderlagsprognos och det senaste utfallet för befolkningen.   

I oktober beslutar kommunstyrelsen om mål och budget för kommande år med plan 
och kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet i november månad.  

3.1.1 Kommentarer och bedömning - Budgetprocessen  

De politiska prioriteringarna kommer in i budgetprocessen efter sommaren dvs. efter att 
förvaltningen lämnat förslag på kommande års budget. Vi anser att de politiska priorite-
ringarna kommer in sent i budgetprocessen. Vanligt förekommande, enligt vår erfaren-
het, är att politiken initialt i budgetprocessen tar ut riktning/talar om vilka satsningar de 
önskar göra för kommande budgetår. Om inte politiken tydligt presenterar vad/hur de 
vill satsa finns det risk för tjänstemannastyrning. Vi rekommenderar därför att de förtro-
endevalda initialt i budgetprocessen tydligt tar ut riktningen/prioriterar för kommande 
års budget.  
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3.2 Fördelning av resurser 

Enligt Mål och budget 2021–20231 baseras budgeten på tidigare års händelser, ekono-
miska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för verksamheterna samt 
för kommunen i stort politiskt satta mål och vision. 

Kommunen har ingen strikt resursfördelningsmodell utan arbetar enligt uppgift i stället 
med att öka effektivitet och kvalitet inom verksamheten utan ökade resurser då många 
av de större verksamheterna idag ligger över de så kallade standardkostnaderna2. 

Kommunfullmäktiges mål  

Kommunfullmäktige tar i juni beslut om tvååriga mål. I november beslutar kommunsty-
relsen om indikatorer kopplat till kommunfullmäktiges mål.  

Företrädare för verksamheten anser att det finns en indirekt koppling mellan mål och 
resursfördelning eftersom respektive sektor/avdelning i samband med budgetproces-
sen går igenom behoven för att kunna nå målen. Dock uppgavs det inte finnas någon 
strikt modell där det automatiskt fördelas medel kopplat till ställda mål. 

Oförutsedda händelser 

Om det kommer upp stora förändringar finns det enligt verksamhetsföreträdare möjlig-
het att besluta om en ändringsbudget på våren. Då Leksands kommun enligt företrä-
dare för verksamheten är en förvaltning finns det även möjlighet att under pågående 
verksamhetsår omfördela inom förvaltningen. Stora justeringar mellan sektorerna bes-
lutas dock i ändringsbudget.  

Volymen matchas enligt uppgift med verkliga kostnader och faktiska förutsättningar så 
som exempelvis delningstal inom grundskolan. Inom förskolan kan det finnas möjlig-
heter för verksamheten att göra justeringar under innevarande år vid minskade grupper 
(oförutsedda händelser). Motsvarande rockad för grundskolan uppgavs vara mycket 
svårare att genomföra då grundskolan har mer fasta klasstorlekar och där beman-
ningen sätts terminsvis.   

3.2.1 Budgetposter 

Nedan följer ett antal poster som har betydelse för budgetprocessen (fördelning av re-
surser).   

Prisökning  

Det tilldelas ingen generell uppräkning för prisökningar. Kostnadsökningar ska enligt 
verksamhetsföreträdare hanteras genom effektivisering. Uppräkning görs enligt uppgift 
i de fall kostnaderna ökar kraftigt så som för el, livsmedel, bränsle etc. Även kostnader 
för IT och licenskostnader räknas upp då dessa kraftigt ökat de senaste åren. Om eko-
nomin framgent medger utrymme för att tilldela budget för prisökningar kommer enligt 
verksamhetsföreträdare uppräkning läggas in i de fall det bedöms så är nödvändigt.  

 
1 KF 2020-12-10 § 65 
2 Standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genom-
snittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt 
kostnadsutjämningen. 
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Löneökning  

Löneökningar budgeteras och ligger i en central pott. Lönepotten ska täcka löneök-
ningar inklusive löneglidning så som snedsitsar och nyrekrytering. Däremot tilldelas en-
ligt verksamhetsföreträdare inte löneuppräkning för vikarier eller timanställda.  

För år 2021 avsattes det 2,0 procent i budget för löneökning. Motsvarande siffra för år 
2020 var 2,5 procent.  

Pensionsskuld 

Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens an-
svarsförbindelse, som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. 
Vid ingången till 2020 förväntades skulden uppgå till 364 mkr för att vid utgången av 
2022 ha sjunkit till 346 mkr. Pensionsutbetalningar ingår budgetprocessen. 

Kostnadsutjämningssystem för LSS 

Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnads-
utjämningssystem som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommu-
ner. Prognosen för 2020 i LSS-utjämningssystemet visade på att Leksand skulle betala 
en utjämningsavgift på 31,5 mkr. Denna avgift har enligt uppgift ökat med 3–4 mkr årli-
gen sedan 2014.  

Avskrivningar och räntor  

Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid fram-
över och anses vara svåra att påverka på kort sikt. De närmaste åren kommer enligt 
uppgift avskrivningarna öka med anledning av stora investeringar. Detta tas höjd för i 
budgetprocessen. 

3.2.2 Kommentarer och bedömning – Fördelning av resurser  

Utöver mål och budgetdokumntet (där det framgår att budgeten ska baseras på tidigare 
års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för 
verksamheterna samt för kommunen i stort, politiskt satta mål och vision) samt kom-
munstyrelsens beslut om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas 
styrande dokument som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av kommu-
nens resurser. Ett styrande dokument som fastslår hur kommunen avser att hantera 
fördelningen av budget inom samtliga verksamhetsområden menar vi med stor sanno-
likhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetprocessen (fördelning av resur-
ser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroendevalda och medborgarna.  
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att se över möjligheterna att ta fram ett så-
dant dokument. 

Vår bedömning är att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och fördelning av resurser i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter 
förvaltningen lämnat ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och 
med att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen menar vi att målen 
inte kan anses ha en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen.  

Vi noterar att det endast tilldelas löneökning för tillsvidareanställd personal samt att 
uppräkning av budget uppgått till 2,0 – 2,5 procent de senaste två åren. Att jämföra 
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med exempelvis Kommunals löneökning som år 2021 landade på 3,0 procent. Att inte 
tilldela faktisk uppräkning av löner till samtlig personal dvs. inte enbart tillsvidarean-
ställda kan ses som ett effektiviseringsbeting.  

3.3 Fördelningsgrunder 

I kommunens övergripande modell för fördelning av resurser ingår enligt verksamhets-
företrädare justeringar för kända förändringar, beslutade besparingar, tillkommande 
uppdrag och volymjusteringar.  

Verksamhetsföreträdare uppger att det är svårt att justera för volymförändringar i en 
mindre kommun eftersom de förändring som uppstår till största del är av mindre karak-
tär. Exempelvis om det slutar två elever i en skolklass kan de inte korrigera för denna 
förändring på ett lämpligt sätt då grundskolans bemanning korrigeras terminsvis.  

I nuvarande fördelningsmodell ges exempelvis ingen automatisk kompensation för pris- 
och löneökning vilket gjordes förut.  

Modellen med volymjusteringar har setts över och en kalibrering sker även bakåt i tiden 
dvs. hänsyn tas inte bara för ökningar, det kan även finnas fog för att justera ner voly-
mer. Om det sker en större kostnadsökning kompenseras detta enligt uppgift separat. 

Utbildningssektorn 

Generellt beskrivs att utbildningssektorn får justeringar i budgetramen utifrån den de-
mografiska förändringen i respektive åldersklass. Om antalet barn ökar eller minskar 
korrigeras tilldelad budget i paritet med den demogransfiska förändringen.  

I samband med budgetarbetet inför nästkommande år genomförs det beräkningar av 
antal barn/elever utifrån SCB-prognos. Dessa beräkningar har enligt uppgift slagit fel 
under ett antal år, därför görs nu en kalibrering gentemot verkligt antal barn/elever.  

Utbildningssektorn kan även kompenseras för tillkommande/ökande kostnader för ex-
empelvis särskilt stöd i grundskolan och interkommunala kostnader inom gymnasiesko-
lans verksamhetsområde. Om det sker förändringar i volymer under året görs ingen av-
räkning för ökning/minskning av exempelvis elever. För gymnasieskolan justeras voly-
merna över åren för att minska ryckigheten i planeringsförutsättningar. Inom utbild-
ningssektorns verksamhetsområde fördelas tilldelad budget enligt uppgift till viss del ut-
ifrån socioekonomiska faktorer mellan skolorna.  

Utbildningssektorn tilldelas budget för år 2022 budget enligt följande fördelningsnyck-
lar;  

— Förskola 117 tkr per barn (vilket är nettokostnad per barn exklusive lokalkostnader). 
Ca 73 procent av antalet barn i förskoleålder.  

— Grundskola 83,2 tkr per elev (nettokostnad per elev exklusive lokalkostnader).      
100 procent av alla barn/ungdomar i åldern 6–15 år,  

— Fritidshem 25,7 tkr per elev (nettokostnad per elev exklusive lokalkostnader). Ca 39 
procent av alla barn/ungdomar i åldern 6–15 år.  

— Gymnasieskola 122 tkr per elev (nettokostnad exklusive lokalkostnader). 100 pro-
cent av samtliga invånare i gymnasieålder.  
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För lokalvård och kost används nycklar så som lokalyta och antal barn/elever för att till-
dela medel. 

Kommunstyrelsen beslutade år 2019 om en resursfördelningsmodell för grund-och för-
skolan.3 Syftet med resursfördelningsmodell är enligt beslutet att bättre kunna leva upp 
till skollagens krav gällande likvärdighet, och därigenom skapa bättre förutsättningar att 
uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Ytterst syftar resursfördelningsmodellen till att 
öka måluppfyllelsen för alla barn och elever i Leksands kommun. 

Sociala sektorn  

Sociala sektorn får till stor del justeringar i budgetramen utifrån individdata så som den 
demografiska förändringen i åldrarna 65+ samt det konsumtionsmönster som råder de 
senaste året inom hemtjänst, särskilt och korttidsboende. 

Timmar inom hemtjänsten eller belagda dygn i särskilt boende i respektive åldersgrupp 
skrivs fram med kommunens senaste befolkningsprognos i ålder och kön. Prognosen 
förutsätter att den kommande ökade befolkningen har behov av vård i samma utsträck-
ning som nu och att kommunen arbetar på samma sätt i verksamheterna. 

Hemtjänsttimmarna beräknas med samma timtaxa som finns inom LOV (Lagen om val-
frihetssystem). För de särskilda boenden (SÄBO) tas snittpris per boendeplats och be-
dömning av ytterligare behov inom enskilda SÄBO med i beräkningarna av resurser. 
Dessa ytterligare behov kan handla om särskilt vårdtunga brukare som kräver extra be-
manning eller att det öppnad en demensavdelning med högre personaltäthet. Dock har 
det enligt verksamhetsföreträdare behövt ske löpande justeringar under åren med an-
ledning av vårdtunga brukare som tillkommit under pågående budgetår. De särskilda 
boendena har enligt uppgift delvis kunna kompensera för de faktiska behoven och 
kostnaderna.  

3.3.1 Kommentarer och bedömning – Fördelningsgrunder 

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen. Dessutom saknas det en koppling mel-
lan kommunfullmäktiges fastställda mål och fördelning av resurser.  

  

  

 
3 KS 2019-05-20 § 62 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens resurs-
fördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig.  

Vi konstaterar att det utöver mål och budgetdokumntet samt kommunstyrelsens beslut 
om en resursfördelningsmodell för grund- och förskolan saknas styrande dokument 
som fastslår hur kommunen avser hantera fördelningen av resurser till samtliga verk-
samheter i Leksands kommun. Ett styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av budgeten inom samtliga verksamhetsområden menar vi 
med stor sannolikhet ökar legitimiteten och transparensen för budgetprocessen (fördel-
ning av resurser) gentemot den interna tjänsteorganisationen, de förtroendevalda och 
medborgarna.  

Vår bedömning är att det inte finns en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål 
och resursfördelningen i kommunen. Mål och indikatorerna beslutas/ses över efter för-
valtningen lämnar ifrån sig tjänstemannaförslaget på kommande års budget. I och med 
att mål och indikatorer kommer in senare i budgetprocessen (efter verksamheterna 
lämnat budgetförslag med konsekvensanalyser) menar vi att målen inte kan anses ha 
en tydlig koppling till resursfördelningen i budgetprocessen. Vidare konstaterar vi att 
den politiska viljan också presenteras sent i budgetprocessen.  

Utifrån de underlag vi tagit del av inom ramen för denna granskning samt vad som 
framkommit vid intervju är vår bedömning att de variabler som används för resursför-
delning inom utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga. 
Däremot saknas det en kommunövergripande resursfördelningsmodell som omhänder-
tar samtliga verksamhetsområden i kommunen.  

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget (avsnitt 3.1), 

— se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur kommunen av-
ser att hantera fördelningen av resurser för samtliga kommunens verksamheter (av-
snitt 3.2–3.3),  

— se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande resursfördelningsmodell 
som täcker in samtliga av kommunens verksamhetsområden (avsnitt 3.2–3.3), 

— koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser (avsnitt 3.1 - 3.3). 
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 50 Dnr 2021/1569

Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för hur 
kommunen ska arbeta med arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun. 

Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande i arbetet med att 
skapa rätt förutsättningar för att hitta och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och förmågor för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
Programmet ska ses över och vid behov revideras minst en gång per 
mandatperiod. 

Det övergripande uppdraget för medarbetarna i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program, av HR- och säkerhetsskyddschef 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2022-04-21.

Personalpolitiskt program.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta personalpolitiskt program. 

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Datum

2022-04-21
Referens

Dnr 2021/1569  

Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, Telefon
Hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för hur 
kommunen ska arbeta med arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun. 

Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande i arbetet med att 
skapa rätt förutsättningar för att hitta och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och förmågor för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
Programmet ska ses över och vid behov revideras minst en gång per 
mandatperiod. 

Det övergripande uppdraget för medarbetarna i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden. 

Samverkan med fackliga organisationer

Förslag till personalpolitiskt program har tagits upp på Cesam 2022-02-23. 
Arbetet med programmets områden kommer att analyseras kontinuerligt och 
effekterna av dessa redovisas. Dialog kommer föras utifrån det 
personalpolitiska programmets olika områden inom ramen för årshjulet i 
Cesam. 

Förslag till beslut

Personal-AU:s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Anta personalpolitiskt program. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program, av HR- och säkerhetsskyddschef 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2022-04-21.

Personalpolitiskt program.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Ann-Charlotte Zackrisson, Ekonomichef och tf. sektorchef.

Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef.
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Ett program är ett styrdokument som anger långsiktiga avsikter i en fråga av 
större vikt. Det är vägledande för beslut och styrning och tar inte någon 
detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder, vilket i stället 
sker i t.ex. en strategi eller en handlingsplan. Program antas av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen när den innehåller en 
övergripande politisk viljeinriktning. I övriga fall av utskott/nämnd inom 
aktuellt verksamhetsområde
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1 Inledning

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för den 
verksamhet som omfattar arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun. Programmet ska revideras minst en gång per 
mandatperiod.

Alla medarbetare i Leksands kommun har ett gemensamt uppdrag att ge 
medborgare, brukare och kunder viktiga värden för att leva, bo och verka i 
Leksands kommun. Kommunen ska uppfattas som en enhetlig arbetsgivare 
och de övergripande principerna är generella och gäller för alla, oavsett 
verksamhet. Inom en snar framtid består arbetsmarknaden av den mest 
utbildade generationen hittills. En generation som växt upp med internet, 
smarta telefoner och sociala medier och som drivs av värderingar. Hållbarhet 
är en allt viktigare fråga vid val av arbetsgivare. Framtidens arbetsplatser 
behöver ge medarbetare möjlighet att arbeta effektivt, kreativt och lämna 
utrymme för engagemang. Framgångsfaktorer för morgondagens attraktiva 
arbetsgivare är flexibilitet, mänsklighet och välmående. Morgondagens 
medarbetare vill veta hur arbetsgivaren bidrar till en bättre värld och hur 
medarbetaren kan vara delaktig i det arbetet. 

Det övergripande uppdraget som medarbetare i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden. Kommunens organisation erbjuder ett brett spektrum av 
yrken. Verksamheterna är i ständig förändring där det som fungerar bra ska 
bevaras och det som inte fungerar eller saknas, ska utvecklas. 

Det personalpolitiska programmet ska peka ut riktning för kommunens 
långsiktiga arbetsgivarepolitik och vara vägledande för arbetet med att skapa 
de bästa förutsättningarna för att rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens, egenskaper och förmågor för både nuvarande och framtida 
arbetsuppgifter. 
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2 Ledarskap och medarbetarskap

Chefer och medarbetare har ett ömsesidigt ansvar att samspela för att uppnå 
goda resultat för medborgare, brukare och kunder. Chefer i Leksands 
kommun ska skapa möjligheter och förutsättningar för medarbetare att 
utvecklas, vara delaktiga och att ta ansvar. Chefens roll i Leksands kommun 
ska vara tydlig och chefer ska ges organisatoriska förutsättningar att uppfylla 
sina uppdrag.

Både chefer och medarbetare i Leksands kommun ska bidra till att utveckla 
en framgångsrik verksamhet för att tillgodose medborgares, brukares och 
kunders behov på bästa sätt. Det innebär att varje medarbetare oavsett roll är 
lojal mot fattade beslut och tar ett stort ansvar för sitt eget arbete och 
förhållningssätt.

Leksands kommun har som målsättning att alla medarbetare ska känna 
arbetsglädje, engagemang och delaktighet. Vi ska vara en nytänkande 
kommun som provar nya sätt att arbeta och tänka för att möta framtida 
behov och utmaningar. Det innebär att vi använder oss av ett kollektivt 
lärande och utbyte av erfarenheter mellan både individer och grupper. Mål 
och uppdrag för respektive verksamhet ska kommuniceras tydligt och brytas 
ner till individuella mål, så att var och en kan bidra till hög måluppfyllelse.

3 Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa attraktiva, utvecklande 
och hälsofrämjande arbetsplatser som tillvaratar medarbetarnas olika 
kompetenser och förutsättningar. Kommunens medarbetare ska ha tillgång 
till den kompetensutveckling som behövs för att uppfylla uppdraget, en god 
arbetsmiljö, ett väl fungerande ledar- och medarbetarskap och en frisk, 
hälsosam och hållbar arbetsplats. Chefer på alla nivåer ska ha ansvar, 
kunskap och befogenheter för arbetsmiljön inom respektive 
verksamhetsområde. Varje medarbetare har ett eget ansvar för att bidra till 
att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare ska 
samarbeta för att skapa trivsel och förebygga ohälsa, mobbning och 
arbetsskador.

En hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart medarbetarskap ger ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. Alla arbetsplatser ska ha ett arbetsklimat som 
innebär öppenhet och respekt. Medarbetarnas hälsa och 
arbetstillfredsställelse har stor betydelse för att kommunen ska förse 
medborgare, brukare och kunder med en god service med hög kvalitet. 
Leksands kommun ska arbeta med främjande och förebyggande insatser för 
att öka frisknärvaron. Positiva förändringar skapas genom 
kompetensutveckling, karriärvägar och genom efterhjälpande insatser inför 
återgång till arbete efter sjukfrånvaro. 
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För att möta välfärdens behov av framtida kompetensförsörjning ska 
Leksands kommun ta tillvara befintliga medarbetares kompetens. Därför ska 
kommunen erbjuda möjlighet till heltidsarbete. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska utgöra en naturlig och integrerad del i 
kommunens verksamheter. Kommunens hälsofrämjande insatser ska syfta 
till en god arbetsmiljö. Kommunens medarbetare ska ges möjlighet att 
främja såväl den egna hälsan utifrån individens perspektiv, som insatser som 
främjar gruppens och verksamhetens trivsel, sammanhållning och 
verksamhetsutveckling. Kommunens friskvårdssatsningar ska motiveras 
utifrån de behov som finns i de olika arbetsgrupperna. Insatserna ska 
analyseras, utvärderas och följas upp årligen för att säkerställa att de får 
avsedda effekter på hälsa och arbetsmiljö. 

Kommunens medarbetare ska ha tillgång till en företagshälsovård som 
arbetar främjande, förebyggande, rehabiliterande och rådgivande. Vid en 
rehabiliteringsinsats ska arbetsanpassade insatser ske tidigt. Insatserna kan 
vara tekniska, medicinska, psykologiska eller organisatoriska, både för en 
enskild individ eller en grupp. Kommunens arbetsplatser ska ges lika 
förutsättningar att ha en god och säker arbetsmiljö. 

Leksands kommun ska ha mål för det organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöarbetet. Målen ska vara väl kända i organisationen och analyseras 
och följas upp årligen. Alla verksamheter ska arbeta aktivt med riskanalyser. 
Tillbud och arbetsskador ska rapporteras, utredas och undersökas för att 
förebygga och förhindra att skador uppstår på grund av arbetet. 

4 Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Alla arbetsplatser i Leksands kommun ska arbeta aktivt med jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor. Det råder nolltolerans mot alla former av kränkande 
särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Att alla medarbetare har lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter är en självklarhet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
ålder. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur de ska gå till väga vid alla 
former av diskriminering och förväntas ta ansvar för att agera i enlighet med 
fastställda rutiner. 

5 Samverkan och delaktighet

Varje medarbetare är viktig för en väl fungerande samverkan inom Leksands 
kommun. Målet med samverkan är att gemensamt utveckla verksamheten 
och skapa en god arbetsmiljö med positiva effekter på arbetsklimat och 
hälsa. En god dialog på varje arbetsplats är en förutsättning för en god 
samverkan. Kommunens medarbetare ska därför ges möjlighet till 
inflytande, delaktighet, engagemang, utveckling och ansvarstagande. 
Leksands kommun värdesätter skyddsombudens roll i ett gemensamt arbete 
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för att nå mål, skapa en hög delaktighet och god arbetsmiljö. 

Ett lokalt samverkansavtal ligger till grund för partsgemensam samverkan i 
Leksands kommun. Samverkansavtalet utgör ett förhållningssätt och 
beskriver en strategi som förenar den informations-och 
förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den 
samverkan som följer av arbetsmiljölagen.

6 Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning handlar om att ha rätt medarbetare med 
rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Kommunens förmåga 
att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att 
attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla 
och utveckla för framtidens krav och förändringar. Nya arbetsuppgifter och 
arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Kompetensbrist 
kan innebära att arbetsuppgifter behöver transformeras till digitala processer 
eller lösas genom samarbeten med andra kommuner, organisationer och 
företag. 

Medarbetarnas kompetensutveckling ska vara en naturlig del av arbetslivet 
och är en förutsättning för att möta kompetensbrist, förändrade behov och 
krav från verksamheter och omvärld och för att klara kommunens uppdrag. 
Framtida vårdbehov, teknik, digitalisering, möjlighet till 
kompetensutveckling och karriärväxling, ekonomi, politiska beslut samt 
lagar och regler är faktorer som påverkar kommande behov och kommunens 
uppdrag. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras 
eller försvinner. Detta innebär ytterligare krav på nya kompetenser och 
yrkeskategorier. 

Leksands kommun ska erbjuda trygga anställnings- och arbetsvillkor. 

All rekrytering ska vara kompetensbaserad. Kompetensbaserad rekrytering 
innebär en kombination av adekvat utbildning, nödvändiga och efterfrågade 
förmågor, beteenden och erfarenheter. Attraktiva mänskliga förmågor såsom 
pålitlighet, ansvarstagande, stresstålighet, initiativ- och 
problemlösningsförmåga samt ledarskap innebär att kommunen ska rekrytera 
utifrån lämplig potential för att tillvarata erfarenheter och kunskaper. 
Kommunen ska främja rörlighet inom organisationen genom att stärka 
medarbetare att utvecklas i takt med utmaningar och belysa interna 
karriärvägar. Leksands kommun ska ha en likvärdig och professionell 
rekryteringsmetod som stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och 
attraktivitet. 

Medarbetaren ska ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete. I årliga 
medarbetarsamtal säkerställs att rätt kompetens finns för att uppnå 
individuella mål och verksamhetsmål. Alla medarbetare förväntas ta ett eget 
ansvar för sin utveckling genom kontinuerligt lärande och genom att vara 
öppna för nya arbetssätt och metoder. 

���



Datum

2022-04-21
Dnr

ÄrendeDiarieNr
Sida

8(9)

För att säkerställa en god kompetensförsörjning på sikt och för att främja en 
lokal arbetsmarknad utifrån såväl arbetsgivar- som medborgarperspektiv ska 
Leksands kommun erbjuda praktikplatser och ta ett socialt ansvar för de 
personer som behöver ett insteg för att beredas plats på arbetsmarknaden. 
För att främja kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv ska 
kommunen samarbeta aktivt med kommuner, lärosäten, näringsliv och 
organisationer. 

7 Lönepolitik 

Lönepolitiken i Leksands kommun ska förstärka organisationens förmåga att 
rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Lönesättningen 
utgör ett styrmedel för att motivera, stimulera och engagera medarbetare för 
att nå uppsatta mål för verksamheten effektivt och med god kvalitet. Alla 
medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och förstå sambandet 
mellan uppnådda mål, resultat och löneutveckling. Leksands kommun 
tillämpar individuell lönesättning med tydliga, objektiva och kommunicerade 
lönekriterier. Lika villkor gäller för alla utifrån förutsättningar för 
anställning, utbildning och utvecklingsmöjligheter. 

8 Kvalitetsuppföljning

Leksands kommun ska utveckla och följa upp rutiner, processer och 
arbetssätt kontinuerligt. Medarbetarundersökningar eller motsvarande 
mätningar genomförs årligen. Sjukfrånvaron följs upp och analyseras. 
Avgångssamtal förs med de medarbetare som slutar. Chefer och medarbetare 
har årliga samtal kring mål, resultat och utveckling. Genom att alla 
medarbetare förstår vilket ansvar och vilka befogenheter de har och genom 
att de lyfter förslag på verksamhetsutveckling kan verksamheterna ständigt 
förbättras och på så sätt säkerställs att medborgarna får välfärd, service och 
tjänster av hög kvalitet. 
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Bilaga

Styrdokument kopplade till det personalpolitiska programmet

Arbetsmiljöpolicy: (är under framtagande)
Policyn beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och förebyggande 
genom efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter inom området. Policyn ska bidra till ett 
väl fungerande arbete på alla nivåer för god hälsa, ett aktivt och långsiktigt systematiskt 
arbetsmiljöarbete och en tydlig stödstruktur för rehabilitering.

Friskvårdsstrategi: (är under framtagande)
Strategin syftar till att ge vägledning och skapa förutsättningar för att ge medarbetare i 
Leksands kommun ett långsiktigt och hållbart arbetsliv genom hälsofrämjande 
friskvårdsarbete på individ-, arbetsplats- och organisatorisk nivå.

Kompetensförsörjningsplan (är under framtagande)
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att kommunen har den kompetens 
som behövs på kort och lång sikt för att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i 
rätt antal och i rätt tid.

Lönepolicy
Policyn uttrycker organisationens lönepolitik och säkerställer att det finns ett gemensamt 
sätt att se på lönebildning och lönesättning i kommunen. 

Medarbetar- och ledarpolicy
Policyn beskriver förväntningar, värderingar och förhållningssätt som gäller för 
medarbetare och chefer i Leksand kommun, i arbetet och i mötet mellan människor. 
Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i vardagen.

Rekryteringspolicy
Syftet med rekryteringspolicyn är att klargöra Leksands kommuns förhållningssätt i 
samband ed rekrytering av nya medarbetare. Kommunens rekryteringspolicy tillsammans 
med rekryteringsriktlinjen vägleder och säkerställer ett professionellt, långsiktigt och 
ekonomiskt förhållningssätt gällande rekrytering. 

Riktlinje- och rutin för diskriminering och kränkande särbehandling
Syftet med riktlinjen- och rutinen är att säkerställa att alla anställda i Leksands kommun 
ska veta vad som avses med diskriminering och kränkande särbehandling och hur man som 
medarbete och chef ska agera om det förekommer. Ingen form av kränkande särbehandling 
eller trakasserier accepteras.  
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 51 Dnr 2017/1755

Handelspolicy för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

En Handelspolicy är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering, 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. En Handelspolicy utgör också ett dokument 
för underlag till detaljplaner.

Bakgrund

Bakgrunden och processen för framtagandet av föreslagen Handelspolicy har 
utförligt beskrivits i ett tidigare tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 och 
återges därför inte i detta tjänsteutlåtande. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 beslutades det att 
ärendet skulle återremitteras. Näringslivschefen fick i uppdrag att förankra 
den föreslagna Handelspolicyn med Leksands Handel. På eget initiativ har 
näringslivsavdelningen också bjudit in Hjultorget köpcentrum, Företagarna i 
Leksand och företrädare för den gruppering finns med fastighetsägare som är 
verksamma i kommunen.

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

Möten har genomförts med Leksand Handel och fastighetsägargruppen. 
Hjultorgets köpcentrum har avböjt att både medverka vid möte och inkomma 
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Sammanträdesdatum

2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

med några synpunkter på förslaget. Företagarna har återkopplat med 
hänvisning till tidigare yttrande.

Yttranden från Leksand Handels styrelse, fastighetsägargruppen och 
Företagarna bifogas.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands Handel och fastighetsägarna, tillsammans med Företagarna, ställer 
sig bakom förslaget till Handelspolicyn och att den kan antas med nuvarande 
formuleringar. 

De betonar samtidigt vikten av att den måste uppdateras och kompletteras 
med fakta och utredningar av bland annat konsekvenserna av den ökade e-
handeln och förändrade kundbeteenden på grund av bland annat pandemin. 
Logistik, flexibla lokaler och samspelet mellan fler bostäder i centrala 
Leksand i relation till verksamhetslokaler är några av de områden som 
framkom i samtalen och som återges i yttrandena. Dialogen med Leksands 
Handel och fastighetsägarna har varit framåtriktad och i positiv anda.

I Leksand Handels yttrande framgår det att föreningen önskar att det mera i 
detalj beskriv hur några av målen i Handelspolicyn ska uppfyllas. 
Avdelningens bedömning är att det i en policy inte kan och ska vara 
beskrivet hur mål ska uppfyllas. Det är förvaltningen som tillsammans med 
övriga intressenter som har att arbeta för att beslutade mål ska uppfylls och 
hur måluppfyllelsen ska finansieras.

Vidare har Leksand Handel framfört att det i Handelspolicyn ska införas ett 
krav på att det i nybyggnationer i centrala Leksand ska uppföras med lokaler 
avsedda för handel i bottenplan. Avdelnings bedömning är att det i en policy 
inte ska vara ett att absolut skallkrav. Vid tillskapandet av nya detaljplaner 
ska skrivningarna i gällande Handelspolicy beaktas och sammanvägas med 
lämpligheten varje enskilt objekt. Den föreslagna formuleringen i 
Handelspolicyn menar vi är tillräcklig: ”I samband med framtagandet av nya 
detaljplaner i utpekade handelsområden ska möjlighet ges till verksamheter i 
bottenplan”.

Avdelningens bedömning är att förslagen Handelspolicy nu är förankrad 
enligt uppdraget.

Beslutsunderlag

Handelspolicy daterad 2021-12-14
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-01
Yttrande Handelspolicy Leksand Handel 2022-03-28
Yttrande Handelspolicy Företagarna 2022-03-30
Yttrande Handelspolicy fastighetsägargruppen 2022-03-31
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2022-04-28

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Deltar inte i beslutet

Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S) och Kent Dahlquist (S) deltog inte 
i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Datum

2022-04-04

Näringslivsavdelningen
Per Strid
per.strid@leksand.se
0247–80129

Handelspolicy

Beskrivning av ärendet

En Handelspolicy är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering, 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. En Handelspolicy utgör också ett dokument 
för underlag till detaljplaner.

Bakgrund

Bakgrunden och processen för framtagandet av föreslagen Handelspolicy har 
utförligt beskrivits i ett tidigare tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 och 
återges därför inte i detta tjänsteutlåtande. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 beslutades det att 
ärendet skulle återremitteras. Näringslivschefen fick i uppdrag att förankra 
den föreslagna Handelspolicyn med Leksands Handel. På eget initiativ har 
näringslivsavdelningen också bjudit in Hjultorget köpcentrum, Företagarna i 
Leksand och företrädare för den gruppering finns med fastighetsägare som är 
verksamma i kommunen.

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

Möten har genomförts med Leksand Handel och fastighetsägargruppen. 
Hjultorgets köpcentrum har avböjt att både medverka vid möte och inkomma 
med några synpunkter på förslaget. Företagarna har återkopplat med 
hänvisning till tidigare yttrande.

Yttranden från Leksand Handels styrelse, fastighetsägargruppen och 
Företagarna bifogas.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands Handel och fastighetsägarna, tillsammans med Företagarna, ställer 
sig bakom förslaget till Handelspolicyn och att den kan antas med nuvarande 
formuleringar. 

De betonar samtidigt vikten av att den måste uppdateras och kompletteras 
med fakta och utredningar av bland annat konsekvenserna av den ökade e-
handeln och förändrade kundbeteenden på grund av bland annat pandemin. 
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Logistik, flexibla lokaler och samspelet mellan fler bostäder i centrala 
Leksand i relation till verksamhetslokaler är några av de områden som 
framkom i samtalen och som återges i yttrandena. Dialogen med Leksands 
Handel och fastighetsägarna har varit framåtriktad och i positiv anda.

I Leksand Handels yttrande framgår det att föreningen önskar att det mera i 
detalj beskriv hur några av målen i Handelspolicyn ska uppfyllas. 
Avdelningens bedömning är att det i en policy inte kan och ska vara 
beskrivet hur mål ska uppfyllas. Det är förvaltningen som tillsammans med 
övriga intressenter som har att arbeta för att beslutade mål ska uppfylls och 
hur måluppfyllelsen ska finansieras.

Vidare har Leksand Handel framfört att det i Handelspolicyn ska införas ett 
krav på att det i nybyggnationer i centrala Leksand ska uppföras med lokaler 
avsedda för handel i bottenplan. Avdelnings bedömning är att det i en policy 
inte ska vara ett att absolut skallkrav. Vid tillskapandet av nya detaljplaner 
ska skrivningarna i gällande Handelspolicy beaktas och sammanvägas med  
lämpligheten varje enskilt objekt. Den föreslagna formuleringen i 
Handelspolicyn menar vi är tillräcklig: ”I samband med framtagandet av nya 
detaljplaner i utpekade handelsområden ska möjlighet ges till verksamheter i 
bottenplan”.

Avdelningens bedömning är att förslagen Handelspolicy nu är förankrad 
enligt uppdraget.

Förslag till beslut

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

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

1. Handelspolicy daterad 2021-12-14
2. Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-01
3. Yttrande Handelspolicy Leksand Handel 2022-03-28
4. Yttrande Handelspolicy Företagarna 2022-03-30
5. Yttrande Handelspolicy fastighetsägargruppen 2022-03-31

Skickas (expedieras) till

Anna Ograhn, Chef strategisk planering
Malin Bengtsson, Plan & kartchef 
Åke Sjöberg, Samhällsutvecklingshef
Per Strid, Näringslivschef
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Remissvar Antagande av ny Handelspolicy

Styrelsen i Leksand handel har under mars månad fått möjlighet att läsa igenom och diskutera den 
nya handelspolicyn även om det varit kort om tid.

Vi tycker i det stora hela den är ok då den begränsar handel i de olika kommundelarna och är 
allmän och bred i sin omfattning. Vi inom Leksand handel har i vårt intresse att handeln i centrum 
ska stärkas och begränsningarna i den nya handels policyn begränsar typer av handel i exempelvis 
Limsjöänget. Då en etablering av en livsmedelsbutik i Limsjöänget kan det leda till ett minskat 
flöde av kunder i centrum gäller det att centrumhandeln stärks. En stark centrumhandel är av stor 
vikt för både boende, besökare.

I policyn anges bland annat att målen är att Leksand:
Ska vara en attraktiv miljö för boende/näringsliv, investerare och besökare. 
Ska ha ett livfullt och sammanhållet centrum som fyller en social funktion som mötesplats. 
Här har vi som stark önskan att tillsammans med kommun, näringsliv och andra föreningar stärka 
detta:

- Vi önskar att ökade insatser för att öka en mysig känsla i centrum. (Exempelvis vepor 
istället för julbelysning på sommaren, fler träd och grönska på gågata, fler sittbänkar.)

- En gemensam centrumledare för Leksands centrum och Hjultorget.
- Viktigt att fortsätta skapa evenemang som tex. Valborg, Midsommar, Kulturkalaset och 

Julmarknad, isyta på torget på vintern och att detta ska ingå i budget och ska stå i 
handelspolicyn.

Vi vill att det ska förtydligas kring handelsområdet centrala Leksand gällande nybyggnation och 
utnyttjande av bottenplan. Här vill vi att det ska vara ett skall krav att bottenplan ska vara 
handelsområde. Detta avser område 1, karta sid 12 i handelspolicyn.

Vi anser att denna policy kan antas för stunden men att ett nytt arbete bör göras inom kort för att 
ta fram en ny mera aktuell handelspolicy och där vi inom Leksand handel har möjlighet att delta i 
framtagandet.

Viktigt är att man bör göra kontinuerliga mätningar av nyckeltal som flöden på gator, hur många 
köp resp butik och restaurang har etc. Detta är extra viktigt i samband med att man står inför stora
förändringar i handelsområdena.

Leksand 2022-03-28
Styrelsen Leksand handel
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YTTRANDE HANDELSPOLICY
FÖRETAGARNA

Från: Sakarias Winberg <sakarias.winberg@exceleducation.se>
Skickat: den 30 mars 2022 19:00
Till: Per Strid <per.strid@leksand.se>
Ämne: Handelspolitik

Företagarna står bakom tidigare yttrande från FFLIST och Företagarna Leksand.

Beslutat på styrelsemöte 20220330

Med vänlig hälsning,
Sakarias Winberg
Ordförande
Företagarna Leksand

Tidigare yttrande som styrelsen hänvisar till:

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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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. 

���



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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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 57 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

Syftet med besluten i projektet ”Våra vägar i Leksand” är att få till stånd en 
aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägar där kommunen idag 
bidrar med skötsel. Det innebär bl.a. en process för att förtydliga det ansvar 
som vägs ägare har och i avtal reglera kommunens erbjudande om fortsatt 
skötsel eller bidrag till det. Ett antal beslut har fattas av kommunfullmäktige 
om regelverk för den fortsatta skötseln och ekonomiska bidrag till de 
lantmäteriförrättningar som ofta behöver genomföras för att få en långsiktigt 
hållbar väghållarorganisation.

I samband med den pågående processen har framkommit behov av att 
förtydliga vissa delar av processen samt att tillföra ytterligare medel i form 
av bidrag till Lantmäteriets kostnader för genomförande av förrättningar. 
Beslut i dessa frågor kommer att fattas före halvårsskiftet 2022.

En annan aspekt som framkommit under processen är att de statliga vägarna 
och de kommunala gatorna är olika fördelade i kommunen. Till exempel har 
de större genomfartsvägarna inne i tätorterna Djura, Siljansnäs och Tällberg 
statligt huvudmannaskap, medan så inte är fallet inne i tätorten Insjön. 

Förvaltningens bedömning

Bedömningen är att det är skäligt och rimligt att utreda förutsättningarna för 
ombildande av enskilda vägar av större allmänt intresse i tätorten Insjön till 
kommunal gata. Då detta kan komma att påverka den pågående 
lantmäteriförrättningen har kommunen beslutat att återta ansökan om 
förrättning avseende Insjöns enskilda vägar. Den kommer att återupptas, 
alternativt omstartas, efter genomförd och redovisad utredning.

I övrigt fortsätter processen. Sedan tidigare finns ett uppdrag till 
förvaltningen att se över möjligheterna att ombilda kommunal gata till 
enskild väg i norra delarna av centrala Leksand.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-26
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Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

Yrkanden

Jimmy Karlsson (BP), Inga Westlund (V) och Anna-Lena Blomkvist (SD) 
yrkar på avslag till förslag till beslut till förmån för att pausa vägfrågan.

Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att besluta i enlighet 
med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
ombildande av vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten 
Insjön, Leksands kommun. 

Reservationer

Jimmy Karlsson (BP), Inga Westlund (V) och Anna-Lena Blomkvist (SD) 
reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Kommunledning
Caroline Smitmanis Smids
caroline.smitmanis-smids@leksand.se

Delbeslut rörande genomförande av ”Våra vägar i 
Leksand” – utredning om kommunal gata i Insjöns 
tätort

Beskrivning av ärendet

Syftet med besluten i projektet ”Våra vägar i Leksand” är att få till stånd en 
aktiv väghållningsorganisation för de enskilda vägar där kommunen idag 
bidrar med skötsel. Det innebär bl.a. en process för att förtydliga det ansvar 
som vägs ägare har och i avtal reglera kommunens erbjudande om fortsatt 
skötsel eller bidrag till det. Ett antal beslut har fattas av kommunfullmäktige 
om regelverk för den fortsatta skötseln och ekonomiska bidrag till de 
lantmäteriförrättningar som ofta behöver genomföras för att få en långsiktigt 
hållbar väghållarorganisation.

I samband med den pågående processen har framkommit behov av att 
förtydliga vissa delar av processen samt att tillföra ytterligare medel i form 
av bidrag till Lantmäteriets kostnader för genomförande av förrättningar. 
Beslut i dessa frågor kommer att fattas före halvårsskiftet 2022.

En annan aspekt som framkommit under processen är att de statliga vägarna 
och de kommunala gatorna är olika fördelade i kommunen. Till exempel har 
de större genomfartsvägarna inne i tätorterna Djura, Siljansnäs och Tällberg 
statligt huvudmannaskap, medan så inte är fallet inne i tätorten Insjön. 

Förvaltningens bedömning

Bedömningen är att det är skäligt och rimligt att utreda förutsättningarna för 
ombildande av enskilda vägar av större allmänt intresse i tätorten Insjön till 
kommunal gata. Då detta kan komma att påverka den pågående 
lantmäteriförrättningen har kommunen beslutat att återta ansökan om 
förrättning avseende Insjöns enskilda vägar. Den kommer att återupptas, 
alternativt omstartas, efter genomförd och redovisad utredning.

I övrigt fortsätter processen. Sedan tidigare finns ett uppdrag till 
förvaltningen att se över möjligheterna att ombilda kommunal gata till 
enskild väg i norra delarna av centrala Leksand.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ombildande av 
vissa enskilda vägar till kommunal gata i tätorten Insjön, Leksands kommun. 
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Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

§ 45 Dnr 2022/108

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021.

Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022. 

Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 31 % av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43 %.

Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning. 

Beslutsunderlag

- Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat 2021-
03-21, § 38.

- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalens kommuner den 1 december 2021

- Bilaga för Leksand

- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01

Kommunstyrelsens beslut

1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.  
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Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen

Utdrag bestyrks

Beslutet skickas till

Överförmyndaren i Leksands kommun
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Datum

2022-03-01
Referens

Dnr 2022/108  

Överförmyndarverksamhet
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021.

Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022. 

Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15%. Av beslutade arvoden står kommunen för 31% av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43%.

Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning. 

Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalens kommuner den 1 december 2021

- Bilaga för Leksand

- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01

Slutligt beslut skickas till

Överförmyndaren i Leksands kommun
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Sammanträdesdatum

2022-03-21

Allmänna utskottet

Utdrag bestyrks

§ 38 Dnr 2022/108

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner. 
Tillsynen genomfördes hos överförmyndarenheten i Mora den 1 december 
2021.

Länsstyrelsens samlade intryck är att enheten bedriver en välfungerande 
verksamhet med bra ordning på ärendena. Länsstyrelsen anser att de 
anställda på överförmyndarenheten gör ett bra arbete trots att enheten har 
varit underbemannad under en längre tid. Enheten kommer att förstärkas 
med en jurist under 2022. 

Leksands kommun har 181 ställföreträdarskap och 113 av dessa avser vuxna 
personer. Antalet förvaltarskap är 11,5% vilket är något lägre än 
riksgenomsnittet på 15%. Av beslutade arvoden står kommunen för 31% av 
kostnaderna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43%.

Länsstyrelsen granskade tre akter. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter begärde länsstyrelsen återkoppling om. Efter 
återkoppling från överförmyndarenheten betraktades även de två akterna 
vara utan anmärkning. 

Beslutsunderlag

- Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalens kommuner den 1 december 2021

- Bilaga för Leksand

- Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-03-01

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Lägga informationen om tillsynen 2021 till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
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Bilaga för Leksand

1. Verksamheten i siffror

Leksands kommun har drygt 15 000 invånare och 181 ställföreträdarskap. Av 

ställföreträdarskapen avser 113 vuxna personer. Antalet förvaltarskap är 11,5 % vilket är 

något lägre än riksgenomsnittet på 15 %. Av beslutade arvoden står kommunen för 31 % av 

kostnaderna, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet på 43 %. 

2. Resultatet av aktgranskningen
Totalt granskades tre akter från Leksands kommun. En av akterna granskades utan 
anmärkning och två akter har länsstyrelsen begärt återkoppling om. Efter återkoppling från 
överförmyndarenheten betraktas även de två akterna vara utan anmärkning.

Granskade akter
Akt 029 5041 Leksand
Akt L1041
Akt L1085
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Överförmyndare i samverkan

Övre Dalarna

overformyndaren@mora.se

Inspektion hos överförmyndarna i Mora, Leksand, 

Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommun den 1 

december 2021

Närvarande: Annelie Björkman, enhetschef, Filippa Andersson, 

administrativ handläggare, Emma Nydelius, 

överförmyndarhandläggare, Kristina Svedlert, 

överförmyndarhandläggare, Josef Szabó, överförmyndarhandläggare, 

Helle Bryn-Jensen, tillsynsansvarig och jurist länsstyrelsen och Anna-

Karin Alm, jurist länsstyrelsen. 

1. Föregående inspektionsprotokoll
Med anledning av pandemin delades förra årets tillsyn upp i två 

tillfällen. Ett platsbesök hos verksamheten ägde rum den 26 oktober 

2020 där slumpvis utvalda akter granskades av jurister från 

länsstyrelsen. Därefter hölls ett digitalt möte den 2 november 2020 där 

länsstyrelsen gick igenom resultatet av aktgranskningen och hade 

avstämning med verksamheten. Länsstyrelsens samlade intryck efter 

tillsynen var att enheten bedriver en generellt god verksamhet och har 

höga ambitioner. Dock uppmärksammades det under samtal med 

enheten att enheten var underbemannad. Länsstyrelsen lyfte fram 

vikten av att överförmyndarenheten har de resurser och den 

bemanning som krävs för att kunna hantera såväl löpande 

ärendehantering som kompetensutveckling och fördjupad granskning 

och tillsyn. 

2. Överförmyndarens verksamhet

2.1 Allmänt om verksamheten

De sex samarbetskommunerna har alla en ensam överförmyndare 

utsedd och en gemensam tjänstemannaenhet i Mora. 

Överförmyndarenheten består av fem årsarbetskrafter fördelat på en 

enhetschef och fyra handläggare. Under 2022 kommer antalet 

anställda att öka med en årsarbetskraft då en jurist ska anställas. 

Protokoll

Datum

2022-01-26

 

Ärendebeteckning 

203-19728-2021
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Protokoll 2 (3)Länsstyrelsen 
Dalarnas län 2022-01-26 203-19728-2021

Sedan föregående års inspektion har enheten börjat använda Provisum 

som handläggningsstöd. Enheten har upplevt mindre 

inkörningsproblem och har påtalat för Provisum att vissa ändringar 

behöver göras, men de anställda på enheten är över lag nöjda med 

programmet. Provisum har tagit fram en funktion som ger 

länsstyrelsen tillfällig behörighet att få insyn i systemet och det ser vi 

fram emot att testa. 

2.2 Granskning av årsräkningar

Enligt lämnad statistik granskades totalt 580 årsräkningar föregående 

år. Av årsräkningarna var cirka 62 % inkomna i tid. Totalt skickades 

75 påminnelser ut. Det överlämnades 23 vitesförelägganden till 

överförmyndarna och sex lämnades till tingsrätten. Granskningen av 

årsräkningarna 2021 blev färdig i juni. Två årsräkningar granskades 

med anmärkningar. Den ena anmärkningen bestod i att utgifter ej hade 

redovisats samt att en skuld hade uppkommit hos 

Kronofogdemyndigheten trots att huvudmannen hade tillgångar. Den 

andra anmärkningen gällde en ej tillfredsställande årsräkning samt 

underlåtenhet att inkomma med underlag.

2.3 Ställföreträdarna och årlig omprövning av förvaltarskap

Prövningen av nya ställföreträdares lämplighet görs genom en kontroll 

mot belastningsregistret, Kronofogdens register och socialtjänstens 

register. Nya ställföreträdare får genomgå en heldagsutbildning som 

enheten arrangerar. Därefter erbjuds ställföreträdarna fortbildning. 

Kontroller av befintliga ställföreträdare görs när de tilldelas nya 

uppdrag. 

Omprövningen av förvaltarskap görs i samband med granskningen av 

årsräkningarna. 

3. Aktförvaring
Akterna förvaras i skåp i ett låsbart arkivrum. Länsstyrelsen anser att 

det generellt är god ordning i akterna och att de förvaras på ett 

betryggande sätt.

4. Granskning av akter
Årets tillsyn ägde rum på plats hos överförmyndarenheten i Mora den 

1 december 2021. Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter. 

Resultatet av aktgranskningen kommer att redovisas i sex separata 

bilagor ställda till respektive överförmyndare. 
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Protokoll 3 (3)Länsstyrelsen 
Dalarnas län 2022-01-26 203-19728-2021

5. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsens samlade intryck efter årets inspektion är att enheten 

bedriver en välfungerande verksamhet med bra ordning på ärendena. 

Länsstyrelsen fick ett bra bemötande under årets tillsynsbesök. 

Länsstyrelsen anser att de anställda på överförmyndarenheten gör ett 

bra arbete trots att enheten har varit underbemannad under en längre 

tid. Det är glädjande att resurserna kommer att förstärkas med en jurist 

under 2022. Länsstyrelsens kommentarer på akterna som har 

granskats redovisas i respektive bilaga för varje kommun. 

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Medverkande

Protokollet har upprättats av jurist Anna-Karin Alm och har granskats 

av jurist Helle Bryn-Jensen.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 

namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

Överförmyndarna i samtliga kommuner

Kommunfullmäktige i samtliga kommuner

JO, jokansli1@jo.se 
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Motion om avgiftsfri kulturskola

Leksands kommuns Kulturskola har ett mycket gott rykte och är en stor tillgång 

för kommunens kulturliv. För att få en likvärdig tillgång till denna och för att 

uppfylla Kulturpropositionens mål vill Vänsterpartiet att den ska vara avgiftsfri 

så att fler elever kan delta.

I kulturpropositionen våren 2018 finns ett mål:

� Mål att främja en jämlik och tillgänglig kulturskola av hög kvalitet.

Baserat på detta mål gjordes en kartläggning av musikskolans elevers 

socioekonomiska bakgrund och geografiska hemvist.

Utbildningsutskottet delgavs en redovisning av denna utredning den 

191216. Där framkom att en tydlig fördelning av elever som deltog i 

musikskolan var elever där föräldrar har en god inkomst och elever till 

föräldrar med låg inkomst valde bort musikskolan för sina barn.

I Leksands kommun har den styrande borgerliga alliansen beslutat att en 

relativt hög avgift per år och elev ska utgå för att få tillgång till 

musikskolan.

En familj med flera barn och med låg inkomst har inte möjlighet att låta 

sina barn delta. Det innebär att många av kommunens talangfulla barn 

och ungdomar utestängs från att utveckla sina förmågor. Det är heller 

ingen tvekan om att beslutet om denna avgift ökar segregationen av 

barn och ungdomars levnadsvillkor.

Vänsterpartiet yrkar:

Att Leksands Kulturskola ska vara avgiftsfri

220215

Yvonne Ineteg Vänsterpartiet Leksand
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Datum

20220411
Referens

Dnr Dnr  

Verksamhetsstöd, ekonomiavdelningen
Mikael Öhström, 801 41
mikael.ohstrom@leksand.se

Avsägelse och fyllnadsval

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet görs fyllnadsval. I stiftelsen för Karl och Kerstin Jones 
minne har tidigare Cecilia Åhlberg representerat Leksands Sparbank.
Cecilia Åhlberg kommer att lämna sin tjänst och presidiet föreslår, efter 
samråd med banken, att vd Björn Rinstad väljs som ny styrelseledamot.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Björn Rinstad till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Karl och
Kerstin Jones minne, till och med 2022-12-31, att ersätta Cecilia Åhlberg.

Slutligt beslut skickas till

Björn Rinstad, Leksands Sparbank

Mikael Öhström, Ekonomiavdelningen
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