
 

 

KALLELSE/KUNGÖRELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 

2023-02-03 
 
  

Kommunfullmäktige 
Lotta Arnesson 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunfullmäktiges ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndag 2023-02-13 Kl 18:30 

 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning     

2 Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas  
med Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker,  
Sandvikens och Nora kommuner. 

2016/237    

3 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Betala ut kommunalt partistöd för 2023 om totalt 787 500 
kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 

2. De partier som erhåller partistöd ska senast den 30 juni 2024  
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts 

2023/49    

4 Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023 

2. Taxorna börjar gälla den 14 februari 2023. 

2022/1445    

5 Planeringsstrategi för översiktsplan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

2022/1539    
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1. Anta planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 
2023 

6 Yttrande gällande granskning av god ekonomisk 
hushållning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för uppdraget med 
att ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 
rekommendationer kring god ekonomisk hushållning och 
finansiella risker. 

2022/1309    

7 Ansökan om utökad borgen för investeringar i 
energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder – 
Leksands IF 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja kommunal borgen om 18 miljoner kronor som säkerhet 
för kredit som Leksands Idrottsförening Ishockey org.nr. 
883200-2078, ska uppta i Leksands Sparbank. 
Borgensåtagandet är tidsbegränsat till 2035-06-30. Ingen 
borgensavgift ska utgå. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgensåtagande med 
Leksands Idrottsförening Ishockey org. nr 883200-2078 

2018/39    

8 Inspektion av överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 
till handlingarna. 

2022/1351    

9 Val av revisorer till stiftelser, kommunalförbund och 
bolag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja revisorer till kommunala stiftelser för perioden  
2023-01-01 - 2026-12-31 i enlighet med revisorernas förslag. 

2. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i FINSAM Nedansiljans  
samordningsförbund för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

3. Välja Kerstin Furöstam (S) till revisor i Brandkåren Norra 
Dalarna för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

4. Välja Alf Dahlin (C) till revisor för Knotgården för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31 

5. Välja Elisabet Bröms Sterner (MP) och Kerstin Furöstam till 
revisorer för Mas Olles Gammelgård för perioden  
2023-01-01 – 2026-12-31 

2022/961    

2



3 

 

6. Välja Alf Dahlin (C) till revisor för Nya Granbergsvägarnas 
Samfällighetsförening för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

7. Välja lekmannarevisorer för kommunens bolag i enlighet med 
följande: 

• Leksandsbostäder AB 
- Alf Dahlin (C), Elisabet Bröms Sterner (MP), Ingemar 
Wiborgh (L) 

• Leksand Vatten AB 
- Pär Andersson (KD), Elisabet Bröms Sterner (MP), 
Kerstin Furöstam (S) 

• Dala Vatten och Avfall AB 
- Kerstin Furöstam (S) ordinarie och Elisabet Bröms 
Sterner ersättare. 

8. Välja Elisabet Bröms Sterner (MP) till lekmannarevisor i 
Dalarna Holding AB för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 

             Val av lekmannarevisorer i de kommunala aktiebolagen gäller   
             för perioden 2023–2026 för tiden från den ordinarie 
             årsstämmans avslutande till slutet av den första ordinarie  
             årsstämman som hålls därefter. 

10 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, utskott, 
styrelser, kommunala bolag och övriga 
förtroendeuppdrag  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Gunnar Fälldin (ByP) som ledamot i Finsam 
(ersätter Charlotta Sjögren (ByP) som inte är med i KF) 

2. Välja Christina Asplund (S) och Mats Backlund (ByP) till 
ersättare i kommunstyrelsen. 

2022/961    

11 Avsägelse och fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja avsägelse från Amanda Prepuk Mattsson (V) som 
ersättare i Individnämnden. 

2. Välja XX till ny ersättare i Individnämnden 

2022/691    

12 Motion om landström på Vaverön 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

2023/50    

13 Motion om stöd till anhöriga vid inträffat suicid 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

2023/53    
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14 Reviderad inkallelseordning 2023-02-14 – 2026-12-31 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta inkallelseordning i enlighet med förslaget för tiden 
2023-02-14 – 2026-12-31 

    

15 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
LSS 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/1468    

16 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/421    

17 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna rapporteringen 

2022/423    

 

Mats Stenmark (M) 
Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 3 Dnr 2016/237 

Utökad samverkan e-arkiv Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommuncheferna/kommundirektörerna för alla samverkanskommuner 
beslutade 2017-03-14 att bedriva projektet "Digitalt långtidsbevarande (e-
arkiv)”, med målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, 
näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital 
information.  
 
Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling. 
Projektet har samverkat kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. 
Värdkommunen, Säter, har haft i uppdrag att ombesörja förvaltning av 
tjänsten e-arkiv. 
Under våren 2022 påbörjades en dialog kring utökad samverkan av e-arkiv 
med Hälsingerådet som består av hälsinglandskommunerna Bollnäs, 
Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal. Utöver dessa har 
dialog också förts med Sandvikens och Nora kommuner. Söderhamns 
kommun har vid ett senare tillfälle valt att avstå samverkan till förmån för en 
annan lösning. 
Med de nya kommunerna innebär det att samverkan kommer att utökas med 
sju kommuner och samverkan omfattar då totalt 22 kommuner. 
Utökningen innebär att ett e-arkivsystem behöver upphandlas. Den 
preliminära tidplanen är att anskaffning av utökat e-arkiv påbörjas i mars 
2023. Avtal med leverantör skrivs i juni 2023 och därefter påbörjas arbetet i 
oktober/november 2023. 
Formerna för samverkan kommer att utgå från befintligt samverkansavtal. 
E-arkivcentrum Dalarna behöver göra ett namnbyte. E-arkivförvaltningen 
behöver se över organisationen med tanke på att den utökas med både 
samverkande kommuner och personalresurs. 
 
Ekonomi 
Införandeårets kostnader beräknas till 2,3 miljoner kronor under oktober – 
december 2023, fördelat på 22 kommuner i samverkan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Dalakommunernas budget för verksamhetsåret 2023, enligt befintligt 
samverkansavtal, justeras till 3,1 mkr för perioden januari-september. 
Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 
miljoner kronor. Beräkningen innehåller osäkerheter bland annat för licens- 
och underhållskostnad. Exakta kostnader kan redovisas först efter genomförd 
upphandling.  
 
Kostnader för att leverera information till e-arkivet ingår inte i den 
gemensamma budgeten, utan bekostas av respektive kommun, precis så som 
det fungerar i e-arkivsamverkan idag. Fördelat på samverkanskommunerna 
blir den årliga kostnaden för de gemensamma funktionerna lägre per 
kommun. Om fler eller färre organisationer deltar förändras givetvis 
kostnaden. 
Leksands kommun betalar innan utökningen ca. 249 000 kronor per år 
baserat på att kommunen står för ca. 5,5 % av det totala 
befolkningsunderlaget i de samverkande kommunerna. Efter utökningen 
kommer motsvarande belopp bli ca. 193 000 kronor baserat på att 
kommunen står för 3,4 % av den nya totala befolkningsmängden. 
Det innebär att den årliga kostnaden för e-arkivet skulle minska med ca. 
56 000 kronor per år. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till utökad samverkan kring e-arkiv. En 
fördel är att organisationen blir robustare i och med att organisationen växer, 
t.ex. att ytterligare personalresurs kommer att kunna finansieras av de 
tillkommande kommunerna.  
Vidare kan utökad samverkan leda till ytterligare kunskapsutbyte gällande e-
arkivfrågor. Ingen bedömer att detta skulle kunna leda till en 
kvalitetsförsämring. 
Styrgruppen, som består av representanter från alla nuvarande 
medlemskommuner, har gjort en egen risk- och konsekvensanalys. En risk 
som lyfts är att upphandlingen skulle kunna ta mycket tid av e-
arkivförvaltningen.  
Dock är e-arkivförvaltningens trygga med att de ska hinna med 
upphandlingsarbetet utan att det ska gå ut över förvaltningsarbetet med e-
arkivet. 
Förvaltningen är också positiv till att kostnaderna minskas med ca. 56 000 
kronor per år i och med att fler kommuner är med och delar på kostnaderna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2022-11-14 § 107 
Tjänsteutlåtande - Utökad samverkan e-arkiv Dalarna, daterat 2022-10-20 
Förslag till avsiktsförklaring 2022-10-10 
Kalkyl utökad samverkan 2022-10-19 
Styrgruppsprotokoll e-arkiv 2022-09-23 
Mötesanteckning 2022-05-24 
Mötesanteckning 2022-06-07 
Mötesanteckning 2022-08-25 
Mötesanteckning 2022-09-21 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas med 

Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sandvikens och 
Nora kommuner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-20 

Referens 
Dnr 2016/237    

Verksamhetsstöd 
Joel Johansson, 0247-802 07 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Utökad samverkan e-arkiv i Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommuncheferna/kommundirektörerna för alla samverkanskommuner beslutade 
2017-03-14 att bedriva projektet "Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet 
att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och för-
valtning enkel tillgång till offentlig digital information. Genom kommunsamverkan 
kan de gemensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna 
får ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad ef-
fektivitet och utveckling. 

Projektet har samverkat kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv samt att ge värd-
kommunen, vilken är Säters kommun, i uppdrag att ombesörja förvaltning av tjänsten 
e-arkiv. 

Under våren 2022 påbörjades en dialog kring utökad samverkan av e-arkiv med Häl-
singerådet som består av hälsinglandskommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, 
Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal. Utöver dessa har dialog också förts med Sandvi-
kens och Nora kommuner. Söderhamns kommun har vid ett senare tillfälle valt att 
avstå samverkan till förmån för en annan lösning.  

Med de nya kommunerna innebär det att samverkan kommer att utökas med 7 kom-
muner och totalt omfatta 22 kommuner. 

Utökningen av samverkan gör att man behöver upphandla ett e-arkivsystem. Den pre-
liminära tidplanen är att anskaffning av utökat e-arkiv startar i mars 2023. Avtal med 
leverantör skrivs i juni 2023 och därefter kan arbetet påbörjas i oktober/november 
2023. 

Formerna för samverkan kommer att utgå från befintligt samverkansavtal. E-arkiv-
centrum Dalarna behöver också göra ett namnbyte samt att e-arkivförvaltningen be-
höver se över hur de ska organisera sig, med tanke på att utökning kommer att ske 
både gällande samverkande kommuner och personalresurs. 

Genom att inhämta information från nuvarande e-arkivsamverkan mellan kommu-
nerna i Dalarna beräknas införandeårets kostnader till 2,3 mkr under oktober – de-
cember 2023, fördelat på 22 kommuner i samverkan. Dalakommunernas budget för 
verksamhetsåret 2023, enligt befintligt samverkansavtal, justeras till 3,1 mkr för pe-
rioden januari-september. 

Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 mkr. Be-
räkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta kost-
nader kan redovisas först efter genomförd upphandling. Kostnader för att leverera 
information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma budgeten, utan bekostas av 
respektive kommun, precis så som det fungerar i e-arkivsamverkan idag. Fördelat på 
samverkanskommunerna blir den årliga kostnaden för de gemensamma funktionerna 
lägre per kommun. Om fler eller färre organisationer deltar förändras givetvis kost-
naden.  
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För Leksands del betalar kommunen, innan utökningen, ca. 249 000 per år, baserat 
på att vi står för ca. 5,5 % av det totala befolkningsunderlaget i de samverkande kom-
munerna. 

Efter utökningen kommer beräknas motsvarande belopp blir ca. 193 000, baserat på 
3,4 % av den nya totala befolkningsmängden, dvs. att fler kommuner ingår i samver-
kan.  

Det innebär att för Leksands del att den årliga kostnaden för e-arkivet skulle minska 
med ca. 56 000 per förvaltningsår. 

E-arkivcentrum Dalarna önskar svar från kommunerna senast 23 januari 2023. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till en utökad samverkan kring e-arkiv. En fördel är 
att organisationen blir robustare i och med att organisationen växer, t.ex. att ytterli-
gare personalresurs kommer att kunna finansieras av de tillkommande kommunerna.  

Vidare kan utökad samverkan leda till ytterligare kunskapsutbyte gällande e-arkiv-
frågor. Ingen bedömer av att detta skulle kunna leda till en kvalitetsförsämring. 

Styrgruppen har gjort en egen risk- och konsekvensanalys. Styrgruppen består av re-
presentanter från alla nuvarande medlemskommuner och där Leksands kommun fö-
reträds av administrativ chef. En risk som lyfts upp i styrgruppen är att upphandlingen 
skulle kunna ta mycket tid av e-arkivförvaltningen.  

Dock är e-arkivförvaltningens trygga med att de ska hinna med upphandlingsarbetet 
utan att det ska gå ut över förvaltningsarbetet med e-arkivet. 

Förvaltningen är också positiv till att kostnaderna minskas med ca. 56 000 per år i 
och med att fler kommuner är med och delar på kostnaderna. 

Finansiering 
Ärendet medför inga utökade kostnader, utan tvärtom, visar de beräkningar som 
presenterats att kostnaderna för Leksands kommun minskar med ca. 56 000 kronor 
per år. 

Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Tillstyrka att samverkan inom E-arkivcentrum Dalarna utökas med Bollnäs, 
Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sandvikens och Nora kommu-
ner 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande - Utökad samverkan e-arkiv Dalarna, daterat 2022-10-20 
Förslag till avsiktsförklaring 
Kalkyl utökad samverkan 
Styrgruppsprotokoll e-arkiv 20220923 
Mötesanteckning 2022-05-24 
Mötesanteckning 2022-06-07 
Mötesanteckning 2022-08-25 
Mötesanteckning 2022-09-21 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Joanna Karabay, enhetschef, E-arkivcentrum Dalarna,  
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Andrew Tutt-Wixner, arkivarie 
Joel Johansson, tf administrativ chef 
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Förslag att göra avsiktsförklaring avseende utökad samverkan om e-arkiv samt 
ny upphandling av e-arkivsystem  

Bakgrund  

I den moderna förvaltningen sker nästan all hantering av information digitalt. Alla allmänna 
handlingar ska, enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all framtid, såvida det inte har beslutats 
att de ska gallras. Detta ställer krav på att vi kan ta hand om den information som skapas 
elektroniskt. Den digitala informationen ska vara sökbar, nåbar, tillförlitlig och säker. En förutsättning 
för detta är möjligheten att bevara den digitala informationen i ett e-arkiv. Dalakommunerna Avesta, 
Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen har sedan december 2018 en fungerande 
avtalssamverkan om e-arkiv och ett gemensamt upphandlat e-arkivsystem. Stödfunktionen i 
dalakommunernas samverkan, E-arkivcentrum Dalarna, har tillsammans med Hälsinglands 
kommuner: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, samt Sandvikens och Nora 
kommuner, diskuterat möjligheten att ansluta sig till dalakommunernas modell för samverkan. En 
utökad samverkan innebär också en ny gemensam upphandling av e-arkivsystem, samt fler 
avtalsparter i befintligt samverkansavtal.   

Förslag till upphandling av e-arkiv samt utökad samverkan  

Genom att dalakommunernas befintliga samverkan om e-arkiv utökas med ytterligare sju kommuner 
får vi en mer kostnadseffektiv verksamhet, mer kunskapsutbyte mellan kommuner samt enklare att 
rekrytera specialkompetens till stödfunktionen. 

Ingen ny förstudie har genomförts utan förutsättning till samverkan är att intresserade parter 
ansluter sig till dalakommunernas befintliga modell för e-arkivsamverkan. Samverkanssamtal har ägt 
rum under maj-september 2022 där alla har fått information om dalakommunernas samverkansform, 
organisation och sätt att arbeta (se bilagor: Mötesanteckningar 2022-05-28 – 2022-09-21).  

Målbilden för e-arkivsamverkan 

Förslag om e-arkivsamverkan förutsätter att befintlig modell för e-arkivarbetet fortsatt gäller, med 
en gemensam lösning för bevarande av digital information, en central förvaltningsorganisation och 
lokala organisationer i varje kommun. Systemet för bevarande ägs och förvaltas av den centrala 
organisationen som tillhandahålls av Säters kommun som värdkommun. Funktionen som 
arkivmyndighet behålls i resp. kommun. Systemet för bevarande anskaffas som en standardprodukt 
genom upphandling. 

Kostnader  
Genom att inhämta information från nuvarande e-arkivsamverkan mellan kommunerna i Dalarna 
beräknas införandeårets kostnader till 2,3 mnkr under oktober – december 2023, fördelat på 22 
kommuner i samverkan. Dalakommunernas budget för verksamhetsåret 2023, enligt befintligt 
samverkansavtal, justeras till 3,1 mnkr för perioden januari-september. 

Den efterföljande årliga kostnadsnivån för förvaltningen beräknas till 5,3 mkr. Beräkningen innehåller 
osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta kostnader kan redovisas först efter 
genomförd upphandling. Kostnader för att leverera information till e-arkivet ingår inte i den 
gemensamma budgeten, utan bekostas av respektive kommun, precis så som det fungerar i e-
arkivsamverkan idag. Fördelat på samverkanskommunerna blir den årliga kostnaden för de 
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gemensamma funktionerna enligt tabellen nedan. Om fler eller färre organisationer deltar förändras 
givetvis kostnaden.  

 
  

Årskostnad i kr, Förvaltningsår 

Avesta 5,18% 276 746 
Borlänge 11,80% 630 800 
Falun 13,51% 722 341 
Gagnef 2,37% 126 778 
Hedemora 3,49% 186 606 
Leksand 3,62% 193 294 
Ludvika 5,98% 319 867 
Malung-Sälen 2,31% 123 350 
Mora 4,67% 249 524 
Orsa 1,56% 83 513 
Rättvik 2,51% 134 033 
Smedjebacken 2,47% 131 981 
Säter 2,54% 135 711 
Vansbro 1,53% 81 799 
Älvdalen 1,59% 85 010 
Bollnäs 6,04% 322 957 
Hudiksvall 8,52% 455 638 
Ljusdal 4,25% 226 998 
Nordanstig 2,14% 114 441 
Ovanåker 2,64% 141 373 
Sandviken 8,86% 473 818 
Nora 2,42% 129 422  

100,00% 5 346 000 
Tabell: Tänkbar årlig kostnad fördelad på samverkanskommunerna.  

 
Tidplan  
En preliminär tidplan är att anskaffning av e-arkiv startar mars 2023, avtal med leverantör skrivs i juni 
2023, installation/tester genomförs under hösten samt att godkännande av produkt sker i oktober 
2023. Det innebär att överlämnande till förvaltning och start av leveranser till e-arkivet är möjliga att 
starta i oktober/november 2023.  

Genom att göra en avsiktsförklaring talar kommunerna om att de vill vara med i det 
fortsatta arbetet med en utökad samverkan om e-arkiv  

Arbetsgruppen föreslår att varje kommun gör en avsiktsförklaring om att delta i det fortsatta arbetet 
med att utöka samverkan om ett gemensamt e-arkiv och ger i uppdrag åt projektet att fortsätta 
arbetet. Uppdraget till projektet består i att under våren 2023 påbörja upphandling av ett 
standardsystem för e-arkiv, samt innan avtalstecknande med systemleverantör, administrera 
undertecknande av ett samverkansavtal mellan de deltagande kommunerna. Undertecknandet av 
det samverkansavtalet, som beräknas vara möjligt att ske i maj/juni 2023, medför det definitiva 
beslutet för kommunen att långsiktigt deltaga i en utökad samverkan om e-arkiv. För att arbetet ska 
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kunna fortsätta utan avbrott behöver arbetsgruppen få återkoppling senast 2023-01-23. Detta även 
om de tillfrågade kommunerna väljer att göra en annan avsiktsförklaring än den föreslagna.  

Representanter från Dalarnas och Hälsinglands kommuner, Sandvikens och Nora kommuner, som 
under maj – september 2022 genomfört samverkanssamtal.  

Joanna Karabay, E-arkivcentrum Dalarna  

Anna-Maria Malmberg, E-arkivcentrum Dalarna  

Thomas Eriksson, Bollnäs kommun  

Line Rudwall, Bollnäs kommun  

Sofia Berlin, Nora kommun 

Joel Larsson, Nora kommun 

Tommie Floréus, Sandvikens kommun 

Theresia Nielsen, Sandvikens kommun 

Erik Relefors, Hudiksvalls kommun 

Malin Karhu-Birgersson, Säters kommun, ordförande i styrgruppen för dalakommunernas samverkan, 
(deltog 2022-09-21) 

Karl Nordin, Ovanåkers kommun (deltog 2022-09-21) 

 

Bilagor:  

1. Mötesanteckning 2022-05-24 

2. Mötesanteckning 2022-06-07 

3. Mötesanteckning 2022-08-25 

4. Mötesanteckning 2022-09-21 
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Fördelningsnyckel                                                                   baserat
på befolkningstal från SCB för Q4 2021

442850

Årskostnad
Förvaltningsår
i kr

Införandeår
okt-dec 2023 i
kr

Nuvarande
procentuell
fördelning
dalakommuner

Reviderad budget
Jan-Sept 2023 för
dalakommuner

Ny budget hela
2023 för
dalakommuner

Nuvarande
kostnad 2023
dalakommunerna

Skillnad 2023
(införandeår) för
dalakommuner om
utökad samverkan

Skillnad ett
Förvaltningsår för
dalakommunerna, om
utökad samverkan

Avesta 22925 4,90% 276746 120928 7,95% 246431 367359 356 689 10 670 -79943
Borlänge 52254 11,16% 630800 275636 18,12% 561701 837337 813 018 24319 -182218
Falun 59837 12,78% 722341 315636 20,75% 643214 958850 931 001 27849 -208660
Gagnef 10502 2,24% 126778 55397 3,64% 112891 168288 163 400 4888 -36622
Hedemora 15458 3,30% 186606 81540 5,36% 166165 247705 240 510 7195 -53904
Leksand 16012 3,42% 193294 84462 5,55% 172120 256582 249 130 7452 -55836
Ludvika 26497 5,66% 319867 139770 9,19% 284828 424598 412 266 12332 -92399
Malung-Sälen 10218 2,18% 123350 53899 3,54% 109838 163737 158 981 4756 -35631
Mora 20670 4,41% 249524 109033 7,17% 222191 331224 321 604 9620 -72080
Orsa 6918 1,48% 83513 36492 2,40% 74365 110857 107 637 3220 -24124
Rättvik 11103 2,37% 134033 58567 3,85% 119351 177919 172 751 5168 -38718
Smedjebacken 10933 2,33% 131981 57671 3,79% 117524 175194 170 106 5088 -38125
Säter 11242 2,40% 135711 59301 3,90% 120845 180146 174 914 5232 -39203
Vansbro 6776 1,45% 81799 35743 2,35% 72838 108581 105 427 3154 -23628
Älvdalen 7042 1,50% 85010 37146 2,44% 75698 112844 109 566 3278 -24556
Bollnäs 26753 5,71% 322957 141120 4621219
Hudiksvall 37744 8,06% 455638 199097
Ljusdal 18804 4,02% 226998 99190
Nordanstig 9480 2,02% 114441 50006
Ovanåker 11711 2,50% 141373 61775
Sandviken 39250 8,38% 473818 207041
Nora 10721 2,29% 129422 56552

442850 94,57% 5346000 2336000

Totalkostnad
förvaltningsår 5346000

Totalkostnad
införandeår 2336000

Rev budget jan
sept 2023
dalakommuner 3100000
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§ 6 Dnr 2023/49 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet har använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, § 
9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer bland 
annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Arvodesreglementet med bestämmelser om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda i Leksands kommun, antaget i kommunfullmäktige 14 
februari 2022, kan varje parti per år i ekonomiskt stöd få 30 % av ett 
prisbasbelopp i grundstöd samt 30 % av ett prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 20 % av ett prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 § 10 att betala ut 
kommunalt partistöd för 2022. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag nio partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 41 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd.  
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Mot bakgrund av att samtliga partier som tidigare erhållit stöd lämnat 
skriftlig redovisning rörande tidigare års utbetalning av partistöd är samtliga 
partier som idag sitter i fullmäktige berättigade partistöd (grundstöd och 
mandatstöd). Miljöpartiet är nya i fullmäktige och är berättigade partistöd. 
Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
30 % prisbasbelopp i grundstöd samt 30 % prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 20 % prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   

• Grundstödet 15 750 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 15 750 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x 10 500 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2023 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Bygdepartiet  8 141 750 
Socialdemokraterna  8 141 750 
Moderaterna  6 110 250 
Centerpartiet 5 94 500 
Vänsterpartiet 5 94 500 
Sverigedemokraterna  4 78 750 
Kristdemokraterna 3 63 000 
Miljöpartiet 1 31 500 
Liberalerna 1 31 500 
  Totalt (SEK): 787 500     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – utbetalning av kommunalt partistöd 2023, daterat  
2023-01-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Betala ut kommunalt partistöd för 2023 om totalt 787 500 kronor med 
fördelning i enlighet med förslaget. 

2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2024 
ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första 
punkten använts.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet har använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, § 
9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer bland 
annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Arvodesreglementet med bestämmelser om arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda i Leksands kommun, antaget i kommunfullmäktige 14 
februari 2022, kan varje parti per år i ekonomiskt stöd få 30 % av ett 
prisbasbelopp i grundstöd samt 30 % av ett prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 20 % av ett prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 § 10 att utbetala 
kommunalt partistöd för 2022. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som idag sitter i fullmäktige har lämnat in detta. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag nio partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 41 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd.  
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Dnr 364500   
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Mot bakgrund av att samtliga partier som tidigare erhållit stöd lämnat 
skriftlig redovisning rörande tidigare års utbetalning av partistöd är samtliga 
partier som idag sitter i fullmäktige berättigade partistöd (grundstöd och 
mandatstöd). Miljöpartiet är nya i fullmäktige och är berättigade partistöd. 
Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor. Ovannämnda bestämmelse om 
30 % prisbasbelopp i grundstöd samt 30 % prisbasbelopp per mandat 1-9 i 
kommunfullmäktige och 20 % prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige ger:   

• Grundstödet 15 750 kronor 
• Mandatstöd för mandat 1-9 15 750 kronor 
• Mandatstöd för mandat 10-x 10 500 kronor.  
 

Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2023 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Bygdepartiet  8 141 750 
Socialdemokraterna  8 141 750 
Moderaterna  6 110 250 
Centerpartiet 5 94 500 
Vänsterpartiet 5 94 500 
Sverigedemokraterna  4 78 750 
Kristdemokraterna 3 63 000 
Miljöpartiet 1 31 500 
Liberalerna 1 31 500 
  Totalt (SEK): 787 500     

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2023 om totalt 787 500 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2024 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Slutligt beslut skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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§ 8 Dnr 2022/1445 

Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel, andra oförutsedda prishöjningar 
samt ökade personalkostnader. Förslagen ska även bidra till minskning av 
engångsmaterial. Senaste prishöjningen för lokalvård/timme och kostens 
lunchpriser var 2022. 
Ändrade taxor föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2022 Förslag på pris 2023 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

290kr/timme 300kr/timme 

Skollunch, egen 
matlåda 

75kr 75kr 

Skollunch, köpa 
matlåda 

75kr 80kr 

Lunch, servicehus 80kr 85kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

95kr 100kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

120kr 125kr 

Julbord 160kr 165kr 

Matlåda, servicehus  80kr 
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Matlåda, servicehus 
inkl. dessert 

 100kr 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2023-01-16 § 9 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-03 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023 
2. Taxorna börjar gälla 14 februari 2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Dnr  

Verksamhetsstöd  
Liselotte Målarbo, 0247-80145 
lotta.malarbo@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Taxor inom avdelningen kost och lokalvård 2023. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel, andra oförutsedda prishöjningar 
samt ökade personalkostnader. Förslagen ska även bidra till minskning av 
engångsmaterial. Senaste prishöjningen för lokalvård/timme och kostens 
lunchpriser var 2022. 
 
Ändrade taxor från 1 januari 2023 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2022 Förslag på pris 2023 

Lokalvård/timme, (i 
priset ingår 
personalkostnad, 
förbrukningsmaterial, 
ställtid och ev. kem) 

290kr/timme 300kr/timme 

Skollunch, egen 
matlåda 

75kr 75kr 

Skollunch, köpa 
matlåda 

75kr 80kr 

Lunch, servicehus 80kr 85kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

95kr 100kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

120kr 125kr 

Julbord 160kr 165kr 

Matlåda, servicehus  80kr 

Matlåda, servicehus 
inkl. dessert 

 100kr 
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Sida 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta taxor för kost- och lokalvård 2023. 
 
 
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-03 
 
Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl 
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§ 9 Dnr 2022/1539 

Planeringsstrategi för översiktsplan 

Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta 
innebär att översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i 
enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vatten. 
Den används även som underlag av kommunens egna tjänstemän, 
handläggare på statliga myndigheter och domstolar men även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 
2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande 
översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande 
översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar bland 
annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat planförfarande 
i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer 
framåtsyftande än aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny 
översiktsplan som förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi 
behöver tas fram parallellt för att kommunen inte ska stå utan en gällande 
översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska 
miljön. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen 
ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktade på Leksand år 
2040. Den var baserad på den politiska visionen 2025, med en målsättning 
om en befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018- 10 -16 att översiktsplanen från 2014 var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av 
översiktsplanen. Arbetet med ny översiktsplan påbörjades då genom att 
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram startades upp. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Kulturmiljöprogrammet kommer 
arbetas in i förslaget till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag 
till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa 
intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun har 
2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. En analys av 
Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som 
Länsstyrelsen tidigare haft, om programmet sedan arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Vad gäller övriga underlag för olika intressen så kommer de 
att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny 
översiktsplan för Leksands kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska 
på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge förutsättningar för 
en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 invånare år 2050. Fem 
övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar 
tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna 
för en hållbar och attraktiv kommun 2050.   
De fem strategierna är:  

- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling bedömer att översiktsplanen från 2014 fortfarande 
bildar den röda tråden i den fysiska planeringen för kommunen och att 
översiktsplanen från 2014 utifrån PBL 3 kap. i huvudsak fortfarande är 
aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- 
och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit 
förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplan, Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, 
Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 
2014 tillkommit eller ändrats i nationell lagstiftning och andra styrdokument 
som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa 
ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De 
frågor som sektor Samhällsutveckling anses behöver behandlas ytterligare i 
arbetet med en ny översiktsplan är bland annat den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
mm. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag 
fortfarande är aktuell, tillsammans med kommunens nya vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ny översiktsplan så har sektorn 
tagit fram denna Planeringsstrategi för översiktsplan som vi bedömer ger bra 
förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2025.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2023-01-16, § 7 
Tjänsteutlåtande, Planeringsstrategi för översiktsplan, daterad 2022-12-07 
Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023 
Bilaga 1 Underlag för planeringsstrategi från LST 2021-12-23.  
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Planeringsstrategi för översiktsplan 

Beskrivning av ärendet 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och 
är grunden för kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta 
innebär att översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i 
enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark och vatten. 
Den används även som underlag av kommunens egna tjänstemän, 
handläggare på statliga myndigheter och domstolar men även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 
2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att 
kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. 
Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 
september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första 
planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande 
översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen. Om inte detta genomförs upphör gällande 
översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan resulterar bland 
annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat planförfarande 
i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer 
framåtsyftande än aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om 
fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny 
översiktsplan som förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi 
behöver tas fram parallellt för att kommunen inte ska stå utan en gällande 
översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som 
leder mot målen i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska 
miljön. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen 
ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 
översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktade på Leksand år 
2040. Den var baserad på den politiska visionen 2025, med en målsättning 
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om en befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018- 10 -16 att översiktsplanen från 2014 var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av 
översiktsplanen. Arbetet med ny översiktsplan påbörjades då genom att 
arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram startades upp. Programmet antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Kulturmiljöprogrammet kommer 
arbetas in i förslaget till ny översiktsplan. 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag 
till kommunen redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa 
intressen förhåller sig till översiktsplanen och om Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun har 
2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. En analys av 
Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som 
Länsstyrelsen tidigare haft, om programmet sedan arbetas in i den nya 
översiktsplanen. Vad gäller övriga underlag för olika intressen så kommer de 
att arbetas in i den nya översiktsplanen. 
 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny 
översiktsplan för Leksands kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska 
på ett social, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt ge förutsättningar för 
en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 invånare år 2050. Fem 
övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar 
tillsammans, utifrån mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna 
för en hållbar och attraktiv kommun 2050.   
De fem strategierna är:  

- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektor samhällsutveckling bedömer att översiktsplanen från 2014 fortfarande 
bildar den röda tråden i den fysiska planeringen för kommunen och att 
översiktsplanen från 2014 utifrån PBL 3 kap. i huvudsak fortfarande är 
aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- 
och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit 
förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplan, Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, 
Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 
2014 tillkommit eller ändrats i nationell lagstiftning och andra styrdokument 
som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och att vissa 
ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De 
frågor som sektor Samhällsutveckling anses behöver behandlas ytterligare i 
arbetet med en ny översiktsplan är bland annat den digitala 
samhällsbyggandsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
mm. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag 
fortfarande är aktuell, tillsammans med kommunens nya vision 2030 och 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för ny översiktsplan så har sektorn 
tagit fram denna Planeringsstrategi för översiktsplan som vi bedömer ger bra 
förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan till 2025.  
 

Förslag till beslut  
Anta Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023  
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-07 
Planeringsstrategi för översiktsplan Leksands kommun 2023 
Bilaga 1 Underlag för planeringsstrategi från LST 2021-12-23  
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Chef sektor samhällsutveckling Åke Sjöberg 
Chef strategisk planering/stadsarkitekt Anna Ograhn 
Verksamhetsutvecklare samhällsutveckling Jenny Sarén  
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Bakgrund 

Översiktsplan 
Översiktsplanen ska ange kommunens strategiska riktning för framtiden och är grunden för 
kommunens utveckling av mark- och vattenområden. Detta innebär att översiktsplanen är 
vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan 
användning av mark och vatten. Den används även som underlag av kommunens egna 
tjänstemän, handläggare på statliga myndigheter och domstolar och även av exploatörer 
som letar mark för bostäder eller verksamheter.  

Planeringsstrategi 
1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts 
aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram 
en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter 
ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens 
första planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande översiktsplan är 
aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Om inte 
detta genomförs upphör gällande översiktsplan att vara aktuell. En inaktuell översiktsplan 
resulterar bland annat i att detaljplaner måste handläggas med så kallat utökat 
planförfarande i stället för standardförfarande. Det medför även att översiktsplanen inte kan 
fungera som avsett underlag inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än 
aktualitetsprövningen som tidigare användes i och med att kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen ska vara i fokus. Om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom 
första halvan av mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi inom 
samma period. Leksands kommun har påbörjat arbete med en ny översiktsplan som 
förväntas antas under 2025 varför en planeringsstrategi behöver tas fram parallellt för att 
kommunen inte ska stå utan en gällande översiktsplan tills att den nya är klar.  
I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågor som leder mot målen 
i kommunens vision med utvecklingen av den fysiska miljön. I samband med framtagandet 
av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av 
betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med 
översiktsplaneringen.  

Leksands översiktsplan från år 2014 
Den gällande översiktsplanen antogs år 2014 och siktar på Leksand år 2040. Den är 
baserad på den politiska visionen 2025, som bland annat innebär en målsättning för en 
befolkningsökning till 18 000 personer år 2025. Kommunens befolkning har en åldersstruktur 
med en hög andel äldre personer. För att klara kommande pensionsavgångar och 
upprätthålla servicen behövs en ökning av befolkningen.  
I Översiktsplanen från 2014 var utgångspunkten för att locka fler invånare till kommunen att 
erbjuda ett attraktivt och varierat boende samtidigt som de höga natur- och kulturvärdena 
värnas och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid. Utvecklingen av bostadsbebyggelsen 
var i huvudsak planerad i tätorterna och i utvecklingsstråken som leder mellan tätorterna. 
Översiktsplanen föreslog även en utbyggnad av vägnätet, gång- och cykelvägnätet samt 
vatten- och avloppsnätet. 
Kommunfullmäktige beslutade senast 2018- 10 -16 att översiktsplanen var aktuell. Samtidigt 
uppdrog man till sektorn för samhällsutveckling att påbörja en revidering av översiktsplanen.  
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Översiktsplanen från 2014 - grunden för de senaste årens utveckling  
Översiktsplanen bildar den röda tråden i den fysiska planeringen genom att peka ut lämpliga 
lokaliseringar för bostäder, gång- och cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den 
har även givit förutsättningarna för arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och 
avloppsplanen, Bostadsförsörjningsplanen, Trafikstrategi, uppdatering av Cykelplan, 
Miljömålen, Dagvattenpolicy, Vatten och fiskevårdsplan med mera.  
Den har lagt grunden för utbyggnad av infrastruktur; cykelvägar till Västanvik, Heden, 
Hjortnäsheden, inom Insjön och Norets centrum, pågående arbete med att knyta ihop Åkerö 
med Insjön via Häradsbygden. Totalt har ca 1 mil gång- och cykelvägar byggts eller 
förbättrats under perioden. Utbyggnad av VA till Almo-Alvik, pågående arbete i Heden, 
Hjortnäsheden, överföringsledning för vatten och avlopp från Leksand till Tällberg, 
överföringsledning för avlopp från Insjön till Leksand. Arbetet med Moskogsvägen har 
påbörjats, Limhagsvägen har förlängts till Käringberget, Leksandbron och Norsbron är 
renoverade. Bredbandet är fullt utbyggt i hela kommunen. Elnätet har förstärkts och 
riskminimerats.  
I översiktsplanen pekades många nya områden ut för bostäder och flera är idag 
detaljplanelagda eller på god väg i planläggningen; ex Åkerö brofäste, Rosens lada, Rosens 
västra och Lummerhöjden, Storgärdet samt att flera områden även är bebyggda; ex 
kvarteret Länsmannen, kvarteret Snedkanten, Hesseborns (Kv. Nygårds), Sandgärdet i 
Insjön, Stäppan, Barkdal, Tällbergs sjögårdar, Hjortnäsheden, Plintsbergs backar och nytt 
äldreboende i Tibble. Översiktsplanen pekade även ut behovet av en ny förskola norr om 
Käringberget, vilken nu är klar.  

 
Ansökningar av bygglov/förhandsbesked under perioden 2014-
2022 

Antal  

Antal inkomna ansökningar om bygglov för fritidshus  159 

Antal inkomna ansökningar om bygglov för villor  202 

Antal inkomna ansökningar om bygglov för flerbostadshus 12 

Antal inkomna ansökningar om bygglov för industribyggnad  8 

Antal inkomna ansökningar om förhandsbesked 243 

 
Även områden för verksamheter pekades ut i översiktsplanen, exempelvis har 
verksamhetsområdena i Limhagen och Övermo utvecklats genom flera etableringar och 
planläggning för handel och verksamheter i Limsjöänget samt containerterminal i Insjön, har 
påbörjats.  
Kommunen har även, med stöd i översiktsplanen, gjort satsningar inom fritidsområdet under 
de senaste åren, exempelvis har man utvecklat anläggningarna på Granberget och en 
skidlänk mellan Granberget och Källan har anordnats. Kommunen har byggt en ny sporthall 
och flera privata anläggningar har anlagts på idrottsområdet, exempelvis skatepark, 
padelhall och gym.  
I översiktsplanen pekades värdefulla områden för natur och friluftsliv ut, bland annat 
Vildmarksriket i nordvästra delen av kommunen. Där bildade kommunen naturreservatet 
Fjällberget. Andra naturreservat som bildats sedan översiktsplanen antogs är 
Vattholmsskären, Plintsberg och Bastberg. Bildande av reservat på Åkersön pågår. Det sker 
en fortsatt stor satsning på vandringsleder i kommunen.  
Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) lades ut i 
översiktsplanen och idag har det byggts i många av LIS-områdena, bland annat runt 
Styrsjön och längs Österdalälven och längs bäckarna i byarna. 
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Översiktsplanen hanterade även centrumutvecklingsplanen med nybyggnation av 
Riddarlekparken och ombyggnation av Norsgatan, Z-torget, Sparbanksgatan, 
Majstångsplatsen och Leksandsvägen. Torget, som var sista etappen i 
centrumutvecklingsplanen, är nu genomfört i sin helhet. 
Genom att ha en aktuell översiktsplan har kommunen kunnat söka statsbidrag; staten 
beviljade 3 miljoner för ökat bostadsbyggande och 3 miljoner för centrumutvecklingen. En 
aktuell översiktsplan kommer antagligen även att vara en förutsättning för att få statsbidrag 
framöver.   
Översiktsplanen har bidragit till att möjliggöra en fortsatt ökning av antalet medborgare i 
Leksands kommun.  

 

Kommunens handläggares utvärdering kring nyttjande av nuvarande 
översiktsplan 
En enkät har skickats ut till de mest frekventa användarna av översiktsplanen; 
bygglovshandläggare, planarkitekter, stadsarkitekt, kommunekolog, trafikhandläggare med 
flera. Detta för att följa upp i vilken mån översiktsplanen har använts, om den uppfattats 
enkel och vägledande i arbetet, utvecklingsmöjligheter samt vilket format som använts.  
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Enkäten visar att översiktsplanen är vägledande i arbetet men i varierad grad. Orsaken till 
detta beror primärt på svarandes olika arbetsroller där översiktsplanen används olika 
mycket. Samtliga svarande uppger att de anser att dokumentet är lätt att navigera i. 
 
Majoriteten av svarande använder sig av kartan eller hemsidan som sätt att navigera i 
översiktsplanen. Sökbarheten i en framtida digital översiktsplan lyfts fram som viktigt.   

 

Underlag inför planeringsstrategi från Länsstyrelsen Dalarna  
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett underlag till kommunen 
redovisa statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens 
aktualitet. I underlaget ska anges hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen och 
om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. Leksands kommun 
har 2021-12-31 fått detta underlag från Länsstyrelsen. Se hela underlaget i Bilaga 1.  
Länsstyrelsen lyfter fram följande i sitt underlag: 

Länsstyrelsens bedömning av granskningsyttrandets aktualitet 

Riksintresset kulturmiljö Leksands Noret 
Kommunens avsiktsförklaring av kulturmiljöintressets mål och inriktning är enligt 
Länsstyrelsen ambitiös och bra. Ett stort framsteg är kommunens nya 
kulturmiljöprogram från 2021. Det utgör ett viktigt kunskapsunderlag som i hög grad 
möjliggör uppfyllandet av översiktsplanen. Ett annat kunskapsunderlag är den 2021 
färdigställda guiden Bygga varsamt som beskriver nybyggnationer och byggnadsvård 
utifrån de kulturhistoriska värdena. Länsstyrelserna fick 17 juni 2021 i uppdrag av 
Regeringen att identifiera riksintresseanspråk som behöver aktualitetsprövas. En 
översyn förväntas inom de närmaste åren.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
- Länsstyrelsens erinran i granskningsyttrande över LIS-områdena kvarstår. 

Kommunen har i sin aktualitetsförklaring framfört att det kan finnas behov av nya LIS-
områden. För de LIS-områden intill bäckar där en översiktlig inventering gjorts, 
kvarstår behovet av en mer detaljerad inventering som grund för att i varje enskilt 
ärende bestämma lämpligt avstånd från exploateringen till vattendraget. Om en 
detaljerad inventering inte finns som stöd för kommunens ställningstaganden, kan 
Länsstyrelsen komma att överpröva detaljplaner och pröva strandskyddsdispenser. 
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Hälsa och säkerhet 
Vattentäkt 

- I Länsstyrelsens granskningsyttrande nämns vattentäkten Insjön och att kommunen 
håller på att ta fram ett vattenskyddsområde. Enligt Länsstyrelsens register är 
vattentäkten i Insjön numer nedlagd och Länsstyrelsens synpunkt i 
granskningsyttrandet ej längre aktuellt. 
 

Länsstyrelsen lyfter även upp övriga statliga och mellankommunala intressen som är viktiga 
inför framtagandet av en planeringsstrategi eller ny översiktsplan.  
 
En analys av Länsstyrelsens underlag visar på att Leksands kommuns arbete med 
framtagandet av ett Kulturmiljöprogram tillmötesgår de synpunkter som Länsstyrelsen 
tidigare haft om programmet sedan arbetas in i den nya översiktsplanen. Vad gäller övriga 
underlag för olika intressen så kommer de att arbetas in i den nya översiktsplanen. 

Ändrade planeringsförutsättningar och översiktsplanens aktualitet 
Grunden i den gällande översiktsplanen bedöms vara aktuell då planen fortfarande bildar 
den stabila grunden för kommunens fysiska planering. Planen är även grundläggande för 
beslut i andra frågor.  
Några av de frågor som bedöms behöva behandlas ytterligare i arbetet med en ny 
översiktsplan är: 

Den digitala Samhällsbyggnadsprocessen 
Det största fokuset vid framtagandet av en ny översiktsplan kommer att vara att få den som 
en fungerade del av den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Regeringen har i sin 
digitaliseringsstrategi pekat ut samhällsbyggnadsprocessen som ett område där Sveriges 
kommuner och myndigheter behöver samverka för att på ett bättre sätt ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter, målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter och att vi ska hantera informationen i en gemensam nationell 
plattform för geodata. Den översiktliga planeringen är en viktig del som behöver integreras i 
den processen.  
 
De flesta kommuner utvecklar numera såväl översiktsplanen som sina detaljplaner i en 
digital miljö. Informationen georefereras och kan därmed struktureras på ett enhetligt sätt för 
att skapa möjlighet att utbyta information digitalt och få en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess. Det innebär att informationen förhållandevis enkelt kan överföras 
till andra IT-system och återanvändas på ett smidigt sätt av nästa aktör i kommandeskede 
för t.ex. digital kartproduktion, fastighetsbildning och underlag för bygglovshandlingar. För att 
nå dit behöver informationen vara digital och standardiserad. 
 
Sedan den 1 april 2020 gäller nya bestämmelser kring översiktsplanering, det infördes bl. a. 
ett krav på att grunddragen i översiktsplanen ska redovisas på en karta för hela kommunen 
och under den period då en ny översiktsplan för Leksands kommun arbetas fram kommer en 
ny förordning gällande digital översiktsplan att inträda med krav på en digitaliserad och 
standardiserad plan. 
 
En digital översiktsplan blir mer tillgänglig och enklare att använda och förstå. Framtagandet 
blir mer effektivt på längre sikt och den blir enklare att uppdatera med nya geografiska data 
samt med ny kunskap och information, så kallad kontinuerlig översiktlig planering. Med den 
digitala utformningen når man en bredare målgrupp där fler får möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen och medborgardialogen kan föras på ett nytt sätt direkt i kartan. 
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Valet att göra en digital översiktsplan har sin grund i ovanstående lagändringar samt 
kommande förordning. I målet att vara attraktiv som kommun kommer det att vara en viktig 
del att man kommit långt i den digitala samhällsbyggnadsprocessen och på så vis kan vara 
konkurrenskraftig när det kommer till att möjliggöra för olika aktörer att ta del av kommunens 
planeringsdata för såväl boende som byggherrar eller verksamhetsutövare.   
 

- Enhetlig planinformation leder till effektivisering, ökad kvalité och ökad kompetens 
- Minskat dubbelarbete då information kan återvändas 
- Förenklar länsstyrelsens granskning, ger ökad effektivitet och högre kvalitetssäkring 
- Underlättar medborgardialogen, enklare att nå en bredare allmänhet och kunna 

intressera fler åldersgrupper. 
- Modellen skapar möjligheter att utbyta information digitalt och är ett led i att 

effektivisera efterföljande steg i planeringen, som detaljplaner, bygglov och andra 
tillstånd som berör mark- och vattenanvändning. 

Omvärldsanalys.  
Hur ska kommunen planera för en värld som förändras i snabb takt och blir allt mer digital? 
Hur ser framtidens boende och arbetsliv ut? Hur ska Leksand planera för att lösa framtidens 
utmaningar? Det är några av de frågor som kommer behöva analyseras i 
översiktsplanearbetet. Här kommer även den nya Dalastrategin och andra regionala och 
nationella planer in.  

Kulturmiljö 
Det som Länsstyrelsen Dalarna framhöll i underlag för planeringsstrategi var att kommunens 
framtagande av ett kulturmiljöprogram är en viktig del av översiktsplanearbetet. Kommunen 
har med hjälp av Dalarnas museum under åren 2019-2021 genomfört ett omfattande arbete 
för att ta fram ett kulturmiljöprogram för hela kommunen, där ett 90-tal miljöer inventerats 
och värderats. Programmet antogs av samhällsbyggnadsutskottet i maj 2021. Valda delar av 
kulturmiljöprogrammet kommer arbetas in i förslaget till ny översiktsplanen. 

Gestaltad livsmiljö 
I februari 2018 presenterades ett nytt mål för Sveriges arkitektur-, form- och designpolitik, 
vilket godkändes i riksdagen. Målet är styrande för statliga aktörer och vägledande för 
kommuner och regioner. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. 
Det ska uppnås genom att; hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden; kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids; det offentliga 
agerar förebildligt, estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas; miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla samt samarbete och samverkan 
utvecklas, inom landet och internationellt. En väl gestaltad livsmiljö är grundläggande för 
kommunens arbete med planering och hur kommunen ska arbeta med den gestaltade 
livsmiljön behöver inarbetas i en ny översiktsplan. 

Trafikfrågor 
Kommunen planerar för fler bostäder norr om Leksands tätort och för mer verksamheter i 
Limhagen vilket generar mer trafik och kommunen behöver utreda hur tätorten ska klara den 
ökade belastningen. Även en utredning kring nuvarande bro och ev. behov och placering av 
ny över Österdalälven behöver tas fram. En Trafikstrategi och en ny Cykelplanen har 
antagits sedan förra översiktsplanen så dessa behöver arbetas in i en ny översiktsplan. 

Näringsliv och verksamheter 
I arbetet med en ny översiktsplanen bör näringslivsfrågorna, exempelvis vad gäller behov av 
mer mark för lokalisering av verksamheter, behandlas djupare då det finns stor efterfrågan 
på sådan mark. Även betydelsen hos attraktionsnäringen (besöksnäringen) bör lyftas.  
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Klimataspekter 
Klimatet kommer att förändras framöver och skyfallen kommer att öka. Därför behöver 
översvämningsfrågorna men även ras- och skredrisker hanteras utförligare i den översiktliga 
planeringen. Sedan 2018 ska ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 
som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra,” framgå av översiktsplanen. Kommunen har även 
tillsammans med Dala vatten och Avfall tagit fram en Dagvattenstrategi som ska arbetas in i 
översiktsplanen.  

Agenda 2030 och hållbarhet 
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer och började gälla 1 januari 2016. 
Agenda 2030 syftar till att balansera en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 
med 17 globala mål inom flera olika områden till år 2030. Agenda 2030, särskilt med sitt 
fokus på den sociala hållbarheten, ska appliceras som ett perspektiv på den översiktliga 
planeringen och användas för utvärdering av hållbarheten hos det som föreslås. Vi kommer i 
den nya översiktsplanen behöva bredda hållbarhetsperspektivet mot tidigare arbete.  

Barnkonventionen 
Från och med 2020-01-01 är FN:s barnkonvention svensk lag. Barns rättigheter måste därav 
tillämpas i all myndighetsutövning och offentlig verksamhet som påverkar barn eller barns 
förhållanden. Flera aspekter av översiktsplanering och fysisk planering berör barn direkt 
såväl som indirekt. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör dem. Barnperspektivet blir utifrån detta en viktig del och ska integreras i 
översiktsplaneringen 

 
Ny vision 2030 
Kommunen har tagit fram en ny Vision 2030 som antogs av kommunfullmäktige 2021. 
Visionen visar riktningen och är en viktig del för den kommande översiktsplaneringen.  
 
Vision 2030 lyder:  
Leksand är - som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här 
möter vi tillsammans 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 klimatområdet. 

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 arbetsgivare och ser det som avgörande att värna och utveckla våra 
medarbetare. 
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Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda 
levnadsförutsättningar. 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 varor, tjänster och arbetsplatser - både lokalt och 
globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för expansion och tillväxt. 

Utvecklingsinriktning ny ÖP 
Kommunfullmäktige tog 2022-06-27 ett inriktningsbeslut för ny översiktsplan för Leksands 
kommun. I det beslutet beskrivs att Leksand ska på ett social, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart sätt ge förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050. Fem övergripande strategier har tagits fram för att sätta riktningen för 
översiktsplanen.  Strategierna är beroende av varandra och skapar tillsammans, utifrån 
mark-, vatten- och luftanvändningen, förutsättningarna för en hållbar och attraktiv kommun 
2050.   
De fem strategierna är:  

- Erbjuda en attraktiv och trygg boendemiljö  
- Vara en miljövänlig och klimatsmart kommun  
- Värna, utveckla och tillgängliggöra natur- och rekreationsområden  
- Skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv  
- Skapa en robust och framtidssäkrad infrastruktur.  
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Tidig dialog 
Under perioden 5 november till 7 december 2022 genomfördes en tidig dialog med 
medborgarna i Leksands kommun med syfte att få in underlag för det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. Dialogen genomfördes primärt genom att medborgarna hade möjlighet att 
genom en digital karta märka ut områden för nya bostäder, för fritid, favoritplats, plats för 
service, plats för företag samt otrygg plats. Totalt inkom 3 322 synpunkter genom den 
digitala kartan där majoriteten av svarande har lämnat synpunkter på var man tycker att 
framtida bostäder ska byggas.  
Det genomfördes även ett antal fysiska dialogmöten med följande grupperingar:  
- Klass 5 Insjön och Excel 
- Brottsförebyggande rådet 
- Handikapprådet 
- Pensionärsrådet 
- Kommunbygderådet 
- Samverkansgrupp näringslivet 
- SFI 
- Gymnasiet 
- Småbarnsföräldrar 
Totalt har kommunens tjänstepersoner träffat ca 90 personer under dialogperioden. 
De utpekade områdena stämmer till stor del väl överens med det inriktningsbeslut som 
kommunfullmäktige antog i juni 2022.  
Generellt sätt visar dialogen på behov av mötesplatser såväl inomhus som utomhus för alla 
grupper. En majoritet av de som pekat ut plats för bostäder pekar på behovet av fler 
lägenheter i kommunen.  

Sammanfattande bedömning om fortsatt översiktsplanearbete 
Översiktsplanen från 2014 bildar fortfarande den röda tråden i den fysiska planeringen för 
kommunen och översiktsplanen från 2014 bedöms utifrån PBL 3 kap. i huvudsak att den 
fortfarande är aktuell. Översiktsplanen har varit grunden till byggnation bostäder, gång- och 
cykelvägar, förskolor, verksamheter med mera. Den har även givit förutsättningarna för 
arbetet med andra strategiska planer, som Vatten- och avloppsplan, 
Bostadsförsörjningsplan, Trafikstrategi, Cykelplan, Dagvattenpolicy, Vatten och 
fiskevårdsplan med mera. Det har dock sedan 2014 tillkommit eller ändrats i nationell 
lagstiftning och andra styrdokument som gör att andra prioriteringar kan behöva göras och 
att vissa ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma i en ny översiktsplan. De frågor 
som anses behöva behandlas ytterligare i arbetet med en ny översiktsplan är bland annat 
den digitala samhällsbyggandsprocessen, Agenda 2030, klimatrisker, gestaltad livsmiljö 
m.m. Med utgångspunkt i översiktsplanen från 2014 som i stora drag fortfarande är aktuell, 
tillsammans med kommunens nya vision 2030 och kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för 
ny översiktsplan så har denna Planeringsstrategi för översiktsplan tagits fram som vi 
bedömer ger bra förutsättningar i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Målsättningen 
är att ha en ny översiktsplan antagen år 2025. Den tidiga dialogen har skett under hösten 
2022 och arbete med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan planeras ske fram till 
sommaren 2023, samråd under hösten 2023, granskning hösten 2024 och antagande våren 
2025.  
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Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna  

Leksands kommun 

Underlag inför planeringsstrategi för Leksands kommun 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har mottagit begäran om underlag inför 
planeringsstrategi för Leksands kommun. Leksands kommuns 
kommuntäckande översiktsplan är antagen den 9 juni 2014. 
Länsstyrelsen gav kommunen sammanfattande redogörelse över 
översiktsplanen enligt äldre lagstiftning den 26 april 2016, dnr 401-
1477-2016. Kommunen beslutade om aktualitetsförklaring den 16 
oktober 2018.  

Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 26 § plan- och bygglagen (PBL) i ett 
underlag till kommunen redovisa statliga och mellankommunala 
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I 
underlaget ska anges hur dessa intressen förhåller sig till 
översiktsplanen och om Länsstyrelsens granskningsyttrande i någon 
del inte längre gäller.   

Underlaget motsvarar ungefärligen den sammanfattande redogörelse 
som Länsstyrelsen tidigare tagit fram till kommunerna. Lagstiftaren 
har dock förtydligat att huvudsyftet nu är att tillhandahålla just ett 
underlag. I tidigare lagstiftning låg tyngdpunkten snarare på 
Länsstyrelsens synpunkter. Underlaget ska inte innefatta några slutliga 
avvägningar mellan motstående intressen och Länsstyrelsen förväntas 
inte heller göra någon egen bedömning av översiktsplanens aktualitet. 

Länsstyrelsens bedömning av granskningsyttrandets 
aktualitet 

Riksintresset kulturmiljö Leksands Noret 
Kommunens avsiktsförklaring av kulturmiljöintressets mål och 
inriktning är enligt Länsstyrelsen ambitiös och bra. Ett stort framsteg 
är kommunens nya kulturmiljöprogram från 2021. Det utgör ett viktigt 
kunskapsunderlag som i hög grad möjliggör uppfyllandet av 
översiktsplanen. Ett annat kunskapsunderlag är den 2021 färdigställda 
guiden Bygga varsamt som beskriver nybyggnationer och 
byggnadsvård utifrån de kulturhistoriska värdena. 

Länsstyrelsen framhöll i sammanfattande redogörelsen 2016 att 
Länsstyrelsen i dialog med kommunen påbörjat översynen av 
riksintressena. Detta arbete har pausats på grund av flera utredningar 
och uppdrag kring riksintressena. Dels en statlig utredning 2015, 

Yttrande 

Datum 
2021-12-23 

Ärendebeteckning  
401-20173-2021

Bilaga 1
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Planering och beslut för hållbar utveckling - Regeringen.se. Därefter 
fick fem centrala myndigheter i uppdrag att se över riksintressenas 
kriterier och statens anspråk 2020, däribland Riksantikvarieämbetet, 
Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av 
riksintresse | Riksantikvarieämbetet (raa.se). Länsstyrelserna fick 17 
juni 2021 i uppdrag av Regeringen att identifiera riksintresseanspråk 
som behöver aktualitetsprövas. En översyn förväntas inom de 
närmaste åren. Se vidare under rubriken Riksintressen nedan. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Länsstyrelsens erinran i granskningsyttrande över LIS-områdena 
kvarstår. Kommunen har i sin aktualitetsförklaring framfört att det 
finna behov av nya LIS-områden. För de LIS-områden intill bäckar 
där en översiktlig inventering gjorts, kvarstår behovet av en mer 
detaljerad inventering som grund för att i varje enskilt ärende 
bestämma lämpligt avstånd från exploateringen till vattendraget. Om 
en detaljerad inventering inte finns som stöd för kommunens 
ställningstaganden, kan Länsstyrelsen komma att överpröva 
detaljplaner och pröva strandskyddsdispenser. 

Hälsa och säkerhet 

Vattentäkt 
I Länsstyrelsens granskningsyttrande nämns vattentäkten Insjön och 
att kommunen håller på att ta fram ett vattenskyddsområde. Enligt 
Länsstyrelsens register är vattentäkten i Insjön numer nedlagd och 
Länsstyrelsens synpunkt i granskningsyttrandet ej längre aktuellt. 

Statliga och mellankommunala intressen 
Statliga myndigheters sakintressen finns numera samlat tillgängliga 
för bland annat kommunerna via www.planeringskatalogen.se. Nedan 
framför Länsstyrelsen intressen som särskilt vill understrykas inför 
framtagande av planeringsstrategi eller en ny översiktsplan. 

Riksintressen 

Pågående översyn av riksintressen enligt 3 kap. 6–8 §§ MB 
Regeringen gav i januari 2020 Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och 
Trafikverket att tillsammans med Boverket som samordnande 
myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av 
riksintresse. I uppdraget ingår att: 

• Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska 
anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ MB 
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• Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av 
riksintresse enligt 3 kap. 6–8 MB motsvarar de kriterier som 
tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras. 

Sammantaget ska översynen leda till en kraftig minskning av såväl 
antalet anspråk som den samlade areella utbredning. Boverket har 
tagit fram en delrapport som redovisar den del av uppdraget som avser 
kriterierna för områden av riksintresse. Se vidare här: Översyn 
kriterier riksintressen - Boverket 

Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB 
Trafikverkets senaste uppdatering av riksintresseanspråk för 
kommunikation gjordes i maj 2018. 

Trafikverket arbetar med ett nytt utpekande av riksintressen för 
trafikslagens anläggningar. Utpekandet utgår från Trafikverkets nya 
kriterier för riksintresseutpekanden från 2020. Trafikverket bedömer 
att nya utpekanden kommer under våren 2022. I förslaget föreslogs 
riksintresse kombiterminal och anslutning till kombiterminal för 
järnväg i Insjön inte längre utpekas som riksintresse. Länsstyrelsen 
efterfrågade motivering till beslutet och kommunen ifrågasatte det 
föreslagna borttagandet. 

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 § MB 
Mot bakgrund av att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde 
och i Europa har försämrats har regeringen i propositionen 
Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) lämnat förslag till 
riksdagen om mål och inriktning för det svenska försvaret. Riksdagen 
godkände den 15 december 2020 regeringens förslag till ett 
övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära och civila 
försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation samt 
förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation vilket bland annat 
innebär att ett antal nya regementen återinrättas, bland annat 
Dalregementet i Falun. Regeringen har därefter beslutat om inriktning 
för Försvarsmakten 2021–2025. 

Riksintressen för totalförsvarets militära delar 
Försvarsmaktens senast fattade beslut om gällande riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § 
MB togs den 3 januari 2020. I Leksands kommun finns 
påverkansområde från riksintresse för väderradar Leksand. För att 
undvika skada på riksintresset utgör en radie om fem kilometer från 
anläggningen stoppområde för vindkraftverk och en radie om 20 
kilometer utgör påverkansområde inom vilket särskilda analyser måste 
genomföras för att säkerställa att ingen skada sker. En liten del av 
kommunen berörs av område av betydelse för totalförsvarets militära 
del lågflygningsområde Värmland upp till Älvdalen. 
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https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/oversyn-kriterier-riksintressen/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/oversyn-kriterier-riksintressen/
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Riksintresse för totalförsvarets militära delar redovisas i 
Försvarsmaktens riksintressekatalog: 

Riksintressen - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) 
Bilaga 04 Dalarnas l‰n 2019.pdf (forsvarsmakten.se) 

Riksintressen för totalförsvarets civila delar 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016–2020 ska 
planeringen för civilt försvar återupptas. Planeringsarbete ska utgå 
från att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge 
en grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar 
kontinuerligt med att identifiera mark eller vattenområden som kan 
vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar. I dag finns inte 
något utpekat område som berör Leksands kommun. Ytterligare 
information finns på: 

Riksintressen (msb.se) 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet – yt- och grundvatten  
Aktuellt planeringsunderlag för vattenförekomsterna finns på 
Vattenmyndigheternas vattenkarta samt på SGU:s webbplats: 

Välkommen till VISS (lansstyrelsen.se) 
Vattenförvaltning av grundvatten (sgu.se) 

I översiktsplanen bör tydligt framgå att miljökvalitetsnormerna ska 
beaktas vid detaljplanering.  

Hälsa, säkerhet och risk för olyckor 
Boverket har tagit fram en vägledning avseende hälsa, säkerhet och 
risker. Ett avsnitt i vägledningen behandlar hur frågorna kan hanteras i 
översiktsplaneringen. 

Hälsa, säkerhet och risker - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Risk för översvämning, ras, skred och erosion  

Tillsynsvägledning naturolyckor 

Boverket har tagit fram en tillsynsvägledning för naturolyckor 
gällande översvämning, ras, skred och erosion. Tillsynsvägledningen 
riktar sig i första hand till länsstyrelser men innehåller även viktiga 
utgångspunkter för den kommunala planeringen. Exempelvis att ny 
sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med 
samhällsviktig verksamhet som grundregel bör lokaliseras över 
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https://www.forsvarsmakten.se/riksintressen
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/bilaga-03-dalarnas-lan-2019.pdf
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/samhallsplanering/riksintresse
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/vattenforvaltning-av-grundvatten/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/halsa-sakerhet-och-risker/
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beräknad högsta nivå för sjöar och hav eller nivån för beräknat högsta 
flöde i vattendrag. Vägledningen lyfter också att vid prövning av 
markens lämplighet för avsedd markanvändning måste livslängden 
hos planerad bebyggelse och anläggningar vara utgångspunkt, varför 
förväntade effekter av ett förändrat klimat behöver beaktas. 

Tillsynsvägledning naturolyckor - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Kartunderlag och vägledning om ras, skred och erosion 

Åtta statliga myndigheter samverkar sedan mars 2017 inom arbete 
med underlag om ras, skred och erosion. Detta har bland annat 
resulterat i ett samordnat kartunderlag avseende ras, skred och erosion 
med tillhörande vägledning. Myndigheternas samordning fortsätter i 
takt med att nya underlag tillkommer, eller befintlig information 
uppdateras. Se mer: 

Kartunderlag om ras, skred och erosion - SGI 

Buller 

Sedan den kommuntäckande översiktsplanen antogs har nya 
bullerförutsättningar i planeringen tillkommit. Utöver Förordning om 
trafikbuller (SFS 2015:216) vill Länsstyrelsen lyfta fram att Boverket 
har tagit fram allmänna råd om industri- och annat verksamhetsbuller 
(2020:2) och en reviderad vägledning som knyter an till de allmänna 
råden. 

Läs mer: 

Boverkets allmänna råd (2020:2) om omgivningsbuller utomhus från 
industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 
ljudkaraktär - Boverket 

Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet 
med likartad ljudkaraktär - Boverket 

Beredskap, risk och sårbarhet  

Klimatanpassning 
Regional plan för klimatanpassning i Dalarna har tillkommit. 
Rapporten är ett samlingsdokument som inkluderar både 
Länsstyrelsen i Dalarnas strategi för klimatanpassning, myndighetens 
klimat-och sårbarhetsanalys samt Länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning.  
Visning av publikation | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).  
 
I Länsstyrelsens vägledning för översvämning ras- och skred beskrivs 
de olika översvämningskarteringarna och rekommendationer om 
tillämpning. 
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-erosion/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-allmanna-rad-20202-om-omgivningsbuller-utomhus-fran-industriell-verksamhet-och-annan-verksamhet-med-likartad-ljudkaraktar/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-allmanna-rad-20202-om-omgivningsbuller-utomhus-fran-industriell-verksamhet-och-annan-verksamhet-med-likartad-ljudkaraktar/
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/boverkets-allmanna-rad-20202-om-omgivningsbuller-utomhus-fran-industriell-verksamhet-och-annan-verksamhet-med-likartad-ljudkaraktar/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/omgivningsbuller-fran-industriell-verksamhet-och-annan-verksamhet-med-likartad-ljudkaraktar---en-vagledning/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/omgivningsbuller-fran-industriell-verksamhet-och-annan-verksamhet-med-likartad-ljudkaraktar---en-vagledning/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html


 
Yttrande  6 (17) 
2021-12-23  401-20173-2021 

 
 

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/overs
vamningar-ras-och-skred.html 
 
En översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordar tagits fram för 
Leksand 2017. https://www.msb.se/sv/verktyg--
tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/ 
 
MSB:s översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar finns 
på; https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-
stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/ 
 
SGI:s underlag har ersatts med SGU:s kartvisare som bland annat 
visar områden med förutsättningar för ras- och skred och 
stranderosion. https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/ 
 
Länsstyrelsens vägledning för översvämning ras- och skred finns på; 
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/overs
vamningar-ras-och-skred.html och SGU:s kartvisare på; 
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/ 
 

Beredskap – samhällsviktig verksamhet samt totalförsvarets intressen i 
samhällsplaneringen 

MSB har tagit fram en vägledning för identifiering av samhällsviktig 
verksamhet. Identifiering av samhällsviktig verksamhet kan användas 
som underlag för arbete med säkerhetsfrågor avseende fysisk 
planering. 

Vad är samhällsviktig verksamhet? (msb.se) 

MSB har under 2021 tagit fram en vägledning för att beakta 
totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen. Vägledningen 
beskriver bland annat hur totalförsvarets behov kan kopplas till den 
fysiska planeringen samt vilka olika typer av intressen som kan vara 
viktiga att beakta ur totalförsvarssynpunkt. 

Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen (msb.se) 

Dricksvattenförsörjning 

Efter regeringens SOU 2016:32, En trygg dricksvattenförsörjning, har 
regeringen satsat på att höja skyddet för dricksvatten bland annat 
genom att ge länsstyrelserna utökade medel för att fastställa nya 
vattenskyddsområden samt revidera vattenskyddsområden. En 
förutsättning för länsstyrelsernas arbete med fastställande är att 
kommunerna arbetar med att ta fram underlag för både nya 
vattenskyddsområden och för sådana som är i behov av revidering. 

Översiktsplanen ska förhållas till regional vattenförsörjningsplan. 
Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (2016–2021) framgår att 
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https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/oversvamningar-ras-och-skred.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/oversvamningar-ras-och-skred.html
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-stabilitetskartering-i-moran-och-grova-jordar/
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/oversvamningar-ras-och-skred.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2016/oversvamningar-ras-och-skred.html
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/
https://rib.msb.se/filer/pdf/29485.pdf
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kommunerna ska beakta den regionala vattenförsörjningsplanen i den 
översiktliga planeringen.  
 
Badelundaåsen är ett regionalt vattenförsörjningsintresse, enligt den 
regionala vattenförsörjningsplanen. Redovisningen i översiktsplanen 
bör innehålla vattenförsörjningsintressen från den regionala 
vattenförsörjningsplanen som är av både kommunalt och enskilt 
intresse. Särskild hänsyn bör även tas inom dessa områden för att 
skydda grundvattnet. Av översiktsplanen kan framgå att samma 
restriktioner gällande Badelundaåsen avseende förbud mot nya grus- 
och bergtäktverksamhete även kan gälla för dessa områden.  
  
Förutom grundvattenförekomsten Badelundaåsen bör övriga 
grundvattenförekomster och dricksvattenförekomster inom kommunen 
redovisas. Inom samtliga dessa områden är det av särskild vikt att 
skydda grundvattnet vid fysisk planering.  
 
Översiktsplanen ska förhålla sig till den VA-plan som har antagits den 
17 maj 2016.  
 
Läs mer:   
Vattenförsörjning i översiktsplanering - PBL kunskapsbanken - 
Boverket 

Vattenförsörjning - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning 
(livsmedelsverket.se) 

Livsmedelsförsörjning 
Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela 
livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet 
med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta 
miljömål. 

Läs mer:  

Kortversion: En livsmedelsstrategi för Sverige - Regeringen.se 

I Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030 finns visionen ”Mer 
värden med mat från Dalarna”. Det övergripande målet är att med 
konkurrenskraftiga företag och hållbara metoder ska 
livsmedelsproduktionen i länet öka och ge smakrika och hälsosamma 
livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande 
landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna.  

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi.pdf (lansstyrelsen.se) 
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hushallning/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hushallning/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/struktur/vattenforsorjning/
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/kaskad-handbok-for-klimatanpassning_dricksvattenproduktion?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/regler-for-livsmedelsforetag/dricksvattenproduktion/kaskad-handbok-for-klimatanpassning_dricksvattenproduktion?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/kortversion-en-livsmedelsstrategi-for-sverige/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.28b736e116b92f026bc1a62/1561705120404/Dalarnas%20regionala%20livsmedelsstrategi.pdf
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Elförsörjning 
En trygg elförsörjning är en förutsättning för Dalarnas välstånd och 
utveckling. Utarbetande av färdplan för trygg fossilfri elförsörjning 
presenterades under våren 2021 och är nu i en genomförandefas.  

Elsystem - Energiintelligent Dalarna 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Jordbruksmark  
Vikten av att bevara jordbruksmark har aktualiserats. Bland annat gör 
nya kunskaper om klimatförändringarnas effekter att frågan behöver 
ses i ett större perspektiv, som exempelvis utifrån Sveriges långsiktiga 
livsmedelsförsörjning. 

Exploatering av jordbruksmark 2011–2015 (2017)  

ra17_5.pdf (jordbruksverket.se) 

Jordbruksmarkens värden (2015) 

ovr362.pdf (jordbruksverket.se) 

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens 
värden (2015) 

ovr357.pdf (jordbruksverket.se) 

Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg 
(2015) 

ovr358.pdf (jordbruksverket.se) 

Skogsmark  
2018 fattade regeringen beslut som Sveriges första nationella 
skogsprogram. I skogsprogrammets övergripande vision är att 
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i 
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.  

Sveriges första nationella skogsprogram - Regeringen.se 
 
För länet finns en regional strategi reviderad 2019. 

Strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län (lansstyrelsen.se) 

Kulturmiljö 
Några ändrade förhållanden jämfört med vad som står i 
översiktsplanen från 2014 är att Länsstyrelsen inte längre avser att 
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https://www.energiintelligent.se/energisystem/elsystem/
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.7914403215ba2c445969d81f/1493295697542/ra17_5.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.352c057214f2288b85cf16be/1439541455348/ovr362.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339be/1435583214713/ovr357.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.4d857f2814e3cf3eeda339bf/1435583215072/ovr358.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/sveriges-forsta-nationella-skogsprogram/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d569183b8/1629815532507/Strategi-f%C3%B6r-formellt-skydd-av-skog-i-Dalarnas-l%C3%A4n-reviderad-2019.pdf
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bilda kulturreservat i Skallskog/Dammskog. Tre nya byggnadsminnen 
har tillkommit sedan översiktsplanen antogs: Normansgården i Norra 
Bergsäng, Villa Björkbacken och Holpersgården i Tällberg och 
härbrena i Almo. 

Grön infrastruktur 
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara det 
centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön 
infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i 
landskapet.  

Regional handlingsplan | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
Naturvårdsverket driver en satsning för att uppmärksamma värdet av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster ska 
senast 2018 tas hänsyn till i alla relevanta beslut och 
ställningstaganden. För det krävs kunskap om vilka dessa är och var 
de finns inom kommunen. Den fysiska planeringen med 
ställningstaganden kring mark- och vattenanvändning utgör 
förutsättningar för dessa värden och tjänster för lång tid framöver. 
Därför är detta aspekter som på en övergripande strategisk nivå också 
behöver vägas in i den kommunala översiktsplaneringen. 

Läs mer: Ekosystemtjänster (naturvardsverket.se) 

Boverket har tagit fram en vägledning och metod för hur 
ekosystemtjänster kan integreras i den byggda miljön. Ett centralt mål 
för vägledningen är: Senast 2025 ska en majoritet av kommunerna ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

Läs mer: Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & 
metod - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Friluftsliv 

Nationella friluftslivsmålen 

De nationella mål för friluftslivspolitiken fanns när kommunen antog 
sin översiktsplan. Flera mål är relevanta att implementera i 
samhällsplaneringen och Länsstyrelsen lyfter särskilt målet om 
tillgång till natur för att kunna bedriva friluftsliv som anger att:  

• andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till 
natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela 
kommunen ökar och uppdateras kontinuerligt. 
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https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/ekosystemtjanster
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/
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• friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap säkerställs genom hållbart brukande, fysisk 
planering och bevarande. 

Läs mer: Sveriges friluftlivsmål (naturvardsverket.se) 

Gestaltad livsmiljö 
I maj 2018 beslutade riksdagen om nytt nationellt mål för arkitektur-, 
form- och designpolitiken för hållbara gestaltade livsmiljöer. Det 
övergripande målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska uppnås genom att 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden  

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids 

• det offentliga agerar förebildligt  

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla 

• samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt. 

En gestaltad livsmiljö innefattar inte bara arkitektur, form och design, 
utan också bl.a. konst, historiska sammanhang och sociala värden, där 
landskap, kulturarvet och kulturmiljön är självklara delar. 

Läs mer: 

Politik för gestaltad livsmiljö - Regeringen.se 

Arkitektur och gestaltad livsmiljö - Boverket 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 omfattar järnvägar, 
sjöfart och det nationella vägnätet och revideras vart fjärde år. För 
närvarande är revidering på remiss. 

Regional transportinfrastrukturplan för Dalarna 2018–2029 är likaså 
föremål för revidering. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2022-2033 - 
Region Dalarna 
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https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/sveriges-friluftlivsmal
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718110/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/samhallsbyggnad/infrastruktur/regional-transportinfrastrukturplan-for-dalarna/
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/samhallsbyggnad/infrastruktur/regional-transportinfrastrukturplan-for-dalarna/
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Funktionellt prioriterat vägnät  
Trafikverket har pekat ut vägar som del av ett funktionellt prioriterade 
vägnätet där nationell och regional framkomlighet ska värnas och 
åtgärder som negativt påverkar denna ska undvikas. Trafikverket är 
restriktiva med anslutningar till dessa vägar, utmed vilka 
trafikförsörjning av utbyggnadsområden i första hand ska ske via 
kommunala gator och mindre allmänna vägar. Under 2019 
genomfördes en översyn av det funktionellt prioriterade vägnätet. Väg 
70 genom Leksands kommun är utpekat. 

Social hållbarhet 

Riktlinjer för bostadsförsörjning  
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar gäller från den 1 
januari 2014 (SFS 2000:1383), varför den kommuntäckande 
översiktsplanen saknar koppling till kommunens nuvarande riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av 
kommunens underlag för att motivera vilken mark och hur mycket 
mark som tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen. 

Boverket tog 2020 fram en uppdaterad handbok om 
bostadsförsörjningsplanering: 

Startsida - Planering för bostadsförsörjning - Boverket 

Regional bostadsmarknadsanalys  
Länsstyrelsen tar årligen fram en regional bostadsmarknadsanalys för 
Dalarna. Analysen grundar sig på kommunernas svar i 
bostadsmarknadsenkäten, och presenterar läget på bostadsmarknaden i 
länet.  

Folkhälsa 
Nationella mål för folkhälsopolitiken har tillkommit sedan den 
kommuntäckande översiktsplanen antogs. Det övergripande nationella 
målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa för hela befolkningen samt att inom en generation sluta de 
hälsoklyftor som är påverkbara. Detta framgår i propositionen God 
och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) 
som godkändes av riksdagen 2018. Folkhälsoarbetet i Sverige ska utgå 
från de åtta målområden som propositionen presenterar. Två exempel 
på målområden som är av särskild relevans för fysisk planering är 
Boende och närmiljö och Levnadsvanor. 

Läs mer: God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik - 
Regeringen.se 
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Funktionshinder 
Nationella mål för funktionshinderpolitiken har tillkommit sedan den 
kommuntäckande översiktsplanen antogs. Det övergripande nationella 
målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Målet uttrycks i propositionen 
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 
2016/17:188), som godkändes av riksdagen 2017. Propositionen pekar 
ut fyra områden som bidrar till att nå funktionshinderpolitikens 
nationella mål. Två områden som är av särskild relevans för fysisk 
planering är: Principen om universell utformning och Befintliga 
brister i tillgängligheten. 

Läs mer: Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken - 
Regeringen.se 

Jämställdhet 
Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Detta uttrycks i propositionen Makt att forma samhället och 
sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155), 
som godkändes av riksdagen 2006. I regeringens skrivelse Makt, mål 
och myndigheten – en feministisk politik för jämställd framtid (Skr. 
2016/17:10) finns den nuvarande inriktningen i jämställdhetspolitiken.  

Två exempel på delmål som är av särskild relevans för fysisk 
planering är: En jämn fördelning av makt och inflytande och Jämställd 
hälsa. 

Läs mer: Sveriges jämställdhetspolitik – Jämställdhetsmyndigheten 
(jamstalldhetsmyndigheten.se) 

Arbete mot segregation 
Det övergripande nationella målet för att minska och motverka 
segregation är minskad segregation, jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor och goda livschanser för alla. Målet presenteras i 
strategin Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka 
segregation från 2018. I strategin presenteras fem delmål som 
tillsammans ska leda arbetet mot det övergripande målet. Ett exempel 
på delmål som är av särskild relevans för fysisk planering är: Minskad 
boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt samhällsservice. 

Läs mer: Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka 
segregation - Regeringen.se 
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/05/prop.-201617188/
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https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-jamstalldhetspolitik
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/07/regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation/
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Strategier för hållbar utveckling 

Agenda 2030  
År 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 
medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan 
innehåller många mål som är direkt kopplade till samhällsplaneringen, 
bland annat om hållbara städer och samhällen, jämställdhet, hållbar 
konsumtion och produktion, hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, rent vatten och sanitet för alla. 

Den av regeringen utsedda Agenda 2030-delegationen har tagit fram 
en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande 2018–
2020. Agenda 2030-delegationen har föreslagit en översyn av PBL i 
syfte att möjliggöra att samtliga dimensioner av hållbar utveckling kan 
balanseras i kommunernas översiktsplanering. 

Läs mer: Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se 

Miljö och klimat  

Nationella mål för miljö och klimat 
Det övergripande målet för politiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De svenska 
klimatmålen är en del i miljömålssystemet och de är även en central 
del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet från Paris år 
2016. 

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Ramverket innehåller klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 
Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. 

Läs mer: Mål för miljö och klimat - Regeringen.se 

Strategi för levande städer 
Regeringens samlade politik för hållbar stadsutveckling beskrivs i 
strategin Levande städer (2017/18:230) från 2018. Strategin fokuserar 
på mål för hållbara städer liksom politik för i huvudsak städernas 
transporter och grönska samt innovativt och hållbart byggande. Det 
övergripande målet är formulerat: Hållbara städer är inkluderande och 
tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och 
grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och 
ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. 
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Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till 
städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 

Läs mer: Strategi för Levande städer – politik för en hållbar 
stadsutveckling - Regeringen.se 

Dalarnas miljömål 
Åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål omfattar cirka 200 åtgärder 
och gäller 2018–2022. Hållbar samhällsplanering och klimatanpassade 
transporter är ett av områdena som bedöms vara särskilt viktigt att 
genomföra. 

Microsoft Word - Åtgärdsprogram 2018-2022 Dalarnas miljömål.docx 
(lansstyrelsen.se) 

Dalarnas klimat- och energistrategi 
För att ta till vara energiomställningens och klimatarbetets möjligheter 
till näringslivsutveckling, ökad sysselsättning och ökad livskvalitet 
behöver vi i Dalarna utveckla våra styrkor och hantera våra svagheter. 
Dessa finns specificerade för Dalarna i Regional energi- och 
klimatstrategi 2019. 

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 
(lansstyrelsen.se) 

Vindkraft  
I januari 2021 presenterade Naturvårdsverket och Energimyndigheten 
en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 
Strategin bygger på ett antagande om ett totalt nationellt 
utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 
TWh på land. 

I strategin föreslås att länsstyrelserna genomför regionala analyser 
tillsammans med berörda aktörer i länet. Planeringsunderlaget ska visa 
potentiella områden för vindkraft och om det är möjligt att 
åstadkomma en utbyggnad enligt det fördelade utbyggnadsbehovet av 
vindkraft i länet. För Dalarnas del 7,5 TWh.  
 
Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se) 

Dalastrategin 
Den regional utvecklingsstrategin beslutades 2021 och är en 
övergripande strategi för gemensamma regionala utvecklingsarbetet 
med mål och prioriteringar fram till 2030. 

Dalastrategin - Region Dalarna 
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402735e19/1529050261256/A%CC%8Atga%CC%88rdsprogram%202018-2022%20till%20Dalarnas%20miljo%CC%88ma%CC%8Al.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402735e19/1529050261256/A%CC%8Atga%CC%88rdsprogram%202018-2022%20till%20Dalarnas%20miljo%CC%88ma%CC%8Al.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f518b33/1621933314506/Energiintelligent-och-klimatsmart.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1e9f682716e44cbf6f518b33/1621933314506/Energiintelligent-och-klimatsmart.pdf
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/regionalt-utvecklingsuppdrag/regionalt-utvecklingsansvar/dalastrategin/
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Landsbygdsutveckling  

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 
Regeringens politik inom området presenterades 2018 i propositionen 
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (prop. 
2017/18:179). Det övergripande målet är en livskraftig landsbygd med 
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som 
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Läs mer: En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett 
Sverige som håller ihop - Regeringen.se 

Digital infrastruktur  
2016 presenterade regeringen en ny bredbandstrategi Sverige helt 
uppkopplat 2025 vars långsiktiga målsättning är att 98 % av alla 
hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s senast år 
2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023. 

Läs mer:  
Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi - Regeringen.se/ 

Sedan 2011 är elektroniska kommunikationer enligt PBL ett allmänt 
intresse som ska tas hänsyn till vid planläggning. För kommunerna 
innebär det en skyldighet att inkludera bredbandsinfrastruktur i 
översikts- och detaljplaner och möjlighet att i detaljplan reservera 
mark för ändamålet. Sedan 2017 är bredbandsanslutning infört som ett 
tekniskt egenskapskrav för byggnader och byggnadsverk (8 kap. § 4 
PBL) och Boverket har tagit fram nya allmänna råd (2017:1) om 
bredbandsanslutning. 

Lagändringar  
Nedan anges några lagändringar som skett med betydelse för den 
fysiska planeringen sedan den kommuntäckande översiktsplanen 
antogs. 

Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900)  
I januari 2015 infördes bestämmelse (5 kap. 7 §) om att 
detaljplaneläggning som inte är förenlig med översiktsplanen och 
Länsstyrelsens granskningsyttrande ska handläggas med ett utökat 
planförfarande, vilket leder till en tidsmässigt längre process. Den 
grundläggande intentionen med lagstiftningen är att kommunen ska ha 
en aktuell översiktsplan och att den ska vara utformad för att 
underlätta efterföljande prövningar. 

I Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse till kommunen 2016 
angavs lagändringarna att det av översiktsplanen ska framgår hur 
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kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (3 
kap. 5 §). Vidare att nya bostadsbyggnader ska lokaliseras till mark 
som är lämplig med hänsyn till omgivningsbuller och utformas på ett 
sådant sätt som är lämpligt för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa (2 kap. 6a §). 

I augusti 2018 infördes nya krav på översiktsplanens innehåll gällande 
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som är 
klimatrelaterade (3 kap. 5 §, punkt 7). 

I april 2020 infördes ett antal förändringar i 3 kap. PBL, bland annat i 
syfte att stärka en kontinuerlig, framåtsyftande och aktuell 
översiktsplanering. Lagändringarna syftar också till att 
översiktsplanen i högre grad än tidigare ska underlätta för 
efterföljande planering och prövning med ökat fokus på 
markanvändningskartan och tydliga ställningstaganden. 

Miljöbalken MB (SFS 1998:808)  
I augusti 2018 fick miljöbalkens 6 kapitel nytt innehåll och ny 
utformning. Det har betydelse för bland annat hanteringen och 
processen av miljöbedömningar för översiktsplaner. 

Förordning om trafikbuller (SFS 2015:216)  
2015 antogs en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
Vid ändringen av förordningen, som trädde i kraft 1 juli 2017, höjdes 
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och 
vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm lades nivån på 65 dBA i stället 
för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjdes 
riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. Detta kan få betydelse 
vid planläggning och för bygglovgivning (utanför detaljplan) i 
bullerutsatta lägen. 

Barnkonventionen  
Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020. Boverket har 
fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning om hur 
barnkonventionen kan tillämpas vid fysisk planering enligt PBL. 
Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan 
tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan. Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 september 2022. 

Läs mer: Barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen - 
Regeringen.se 
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Medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av tf enhetschef Anna Carlsson med länsarkitekt 
Frida Ryhag som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Fredrik Sandberg på enheten för kulturmiljö och 
samhällsplanering, Malin Örne på enheten för miljöprövning och 
vattenverksamhet samt Eva-Karin Ljunglund på enheten för 
samhällsskydd medverkat. 

 
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 12 Dnr 2022/1309 

Yttrande gällande granskning av god ekonomisk 
hushållning 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun granskat god ekonomisk hushållning och kommunens långsiktiga 
finansiella planering.  
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med granskningen är 
att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning bedrivs 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
med fokus på finansiella mål. Granskningen syftar även till att kartlägga 
vilka finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och 
åtaganden samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen. 
Revisorerna bedömer att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god 
ekonomisk hushållning bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. 
Revisorerna bedömer att de finansiella risker som kommunen har att hantera 
är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  
Utifrån vår granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 
− Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i 
budgetberedningen 
− Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin 
budgetberedning. 
− Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga 
planeringen för kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i att på 
sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision. 
− Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens 
omvärldsanalys som en del i budgetarbetet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen delar revisorernas bedömning och det arbete som görs inom 
ramen för styrmodellen ligger helt i linje med rekommendationerna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Den statliga utredningen God kommunal hushållning som presenterades 
under hösten 2021 kom med en rad rekommendationer som syftar till att 
stärka den långsiktiga styrningen och presenterade en del förslag på 
förändringar i regelverket kring ekonomistyrning i kommuner. Utredningen 
bereds fortfarande inom Regeringskansliet.  I arbetet med styrmodellen har 
hänsyn tagits till en del av förslagen, men ytterligare styrning och krav kan 
komma under året.   

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets protokoll 2023-01-16, § 3 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-12 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av God ekonomisk hushållning 
och finansiella risker.  

Yrkanden 
Karin Mikkonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för uppdraget med att ta 

fram en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer kring 
god ekonomisk hushållning och finansiella risker.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Leksands kommun   
Revisorerna     2022-12-07 

 
Till:  

Kommunfullmäktige 

För kännedom:  

Kommunstyrelsen 

Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en granskning  

avseende god ekonomisk hushållning och kommunens långsiktiga finansiella planering.  

Den samlade bedömning är att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god ekonomisk hushållning 

bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. Vi bedömer att de finansiella risker som kommunen har att 

hantera är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  

Utifrån syftet med granskningen, ställda revisionsfrågor och upprättade revisionskriterier bedömer vi att: 

 Leksands kommun i jämförelse med jämförbara kommuner står sig relativt väl, men är sårbar för 

förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn. 

 Kommunen har ett investeringsbehov de närmaste åren som kommer innebära en finansiell risk i 

ljuset av en låg finansieringsgrad av investeringar och ökande kostnader för upplåning.  

 Finansiella beslut och prioriteringar fattas utifrån ett koncernperspektiv.  

 Förvaltningen upprättar långtidsprognoser och analyser. Dock är dessa endast kommunicerade till 

kommunstyrelsen för kännedom. De är inte ett aktivt underlag för den strategiska långsiktiga 

politiska debatten och beslutsfattandet.  

 Budgetprocessen i kommunen inte är sammanhållen utan behöver utvecklas och bättre förankras i 

kommunstyrelsen i dess roll som budgetberedning.  

 Förvaltningen tar fram fullgoda beslutsunderlag för den finansiella planeringen. Av dessa framgår 

analys av kommunens finansiella risker.  

 Det sker en planering av investeringar och ägartillskott i kommunens bolag som infattas i den 

finansiella planeringen.  

 De finansiella risker som förvaltningen identifierat utgör till viss del underlag för mål för god 

ekonomisk hushållning.  

 Kommunstyrelsen utövar en tillräcklig styrning över den kortsiktiga finansiella planeringen, men 

kan utveckla sitt arbete med styrning i ett längre perspektiv.  

Utifrån vår granskning rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i budgetberedningen 

 Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin budgetberedning. 

 Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga planeringen för kommunen ur ett 

finansiellt perspektiv som en del i att på sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision. 

 Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens omvärldsanalys som en del i 

budgetarbetet. 
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Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avseende de 

förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges 

sammanträdet 13 februari 2023.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 

 

 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 

Kerstin Furöstam  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska god ekonomisk hus-
hållning och kommunens långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisions-
planen för år 2022. 
Syfte med granskningen är att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekonomisk 
hushållning bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt med fokus på finansiella mål. Granskningen syftar även till att kartlägga vilka 
finansiella risker som är förknippade med kommunens verksamhet och åtaganden 
samt bedöma hur väl dessa risker är kända i kommunledningen.  
Utifrån syftet med granskningen, ställda revisionsfrågor och upprättade revisionskrite-
rier bedömer vi att: 

− Leksands kommun i jämförelse med jämförbara kommuner står sig relativt väl, 
men är sårbar för förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn. 

− Kommunen har ett investeringsbehov de närmaste åren som kommer innebära 
en finansiell risk i ljuset av en låg finansieringsgrad av investeringar och ökande 
kostnader för upplåning.  

− Finansiella beslut och prioriteringar fattas utifrån ett koncernperspektiv.  

− Förvaltningen upprättar långtidsprognoser och analyser. Dock är dessa endast 
kommunicerade till kommunstyrelsen för kännedom. De är inte ett aktivt un-
derlag för den strategiska långsiktiga politiska debatten och beslutsfattandet.  

− Budgetprocessen i kommunen inte är sammanhållen utan behöver utvecklas 
och bättre förankras i kommunstyrelsen i dess roll som budgetberedning.  

− Förvaltningen tar fram fullgoda beslutsunderlag för den finansiella planeringen. 
Av dessa framgår analys av kommunens finansiella risker.  

− Det sker en planering av investeringar och ägartillskott i kommunens bolag som 
infattas i den finansiella planeringen.  

− De finansiella risker som förvaltningen identifierat utgör till viss del underlag för 
mål för god ekonomisk hushållning.  

− Kommunstyrelsen utövar en tillräcklig styrning över den kortsiktiga finansiella 
planeringen, men kan utveckla sitt arbete med styrning i ett längre perspektiv.  

Vi bedömer att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. Vi bedömer att de finansiella risker som 
kommunen har att hantera är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  
Utifrån vår granskning rekommenderar kommunstyrelsen att:  

− Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv roll i bud-
getberedningen 

− Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin budgetbe-
redning. 
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− Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga planeringen för 
kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i att på sikt möjliggöra uppfyl-
lelse av kommunens vision. 

− Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens omvärldsana-
lys som en del i budgetarbetet. 
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2 Inledning/bakgrund 
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 
längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det, 
krävs att varje generation bär de kostnader den ger upphov till. I annat fall kommer 
morgondagens medborgare att få betala, inte bara för den verksamhet de själva konsu-
merar, utan även för tidigare generationers överkonsumtion.  
Befolkningsförändringen är en av de stora utmaningarna för kommunerna. Den demo-
grafiska utvecklingen som pågår fortsätter. Den långsiktiga delen av den finansiella 
analysen tar sin utgångspunkt i kommunens demografiska utveckling. Långsiktiga be-
räkningar är nödvändiga att ha bl.a. som underlag för diskussioner rörande priorite-
ringar, ambitioner avseende befolkningsökning eller konsekvenser vid befolknings-
minskning. Det gäller också strategier för finansiering av investeringarna, det vill säga 
hur mycket som kan/bör finansieras externt, med lån, och hur stor andel som ska egen-
finansieras. Vald strategi påverkar de finansiella målen, inte minst kravet på resultat. 
Det är inte detaljplanering på lång sikt det handlar om, snarare rör det sig om kalkyler 
för olika alternativa scenarier och handlingsalternativ på 10–20 års sikt. 
Kommunen har ett framtida investeringsbehov som, utöver ett starkt kassaflöde även 
kräver utökad upplåning. Samtidigt konstateras att skatteunderlaget de kommande 
åren är osäkert. Revisorerna bedömer att god ekonomisk hushållning och finansiella 
risker som väsentligt att granska. 
En kommuns finansiella risker kan bedömas utifrån fyra perspektiv:  
Det finansiella resultatet 
Kommunens resultatutveckling och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att 
kostnaderna överstiger intäkterna eller att en rörelseriktning mot obalans sker, är en 
varningssignal. Under detta perspektiv analyseras också investeringar och deras ut-
veckling. 
Kapacitet 
Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redo-
visas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på sikt. 
Riskförhållanden 
Med tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekono-
misk hushållning innefattar att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver 
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också bor-
gensåtagande och kommunens samlade pensionsskuld. 
Kontroll 
Med den fjärde aspekten, kontroll, avses hur upprättade finansiella målsättningar och 
planer följs. En god följsamhet mot budget är uttryck för god ekonomisk hushållning. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syfte med granskningen är att bedöma om arbetet med att uppnå en god ekonomisk 
hushållning bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
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lande sätt. Granskningen syfte är även att kartlägga vilka finansiella risker som är för-
knippade med kommunens verksamhet och åtaganden samt bedöma hur väl dessa ris-
ker är kända i kommunledningen. Avsikten är även att granska i vad mån kommunens 
finansiella risker påverkar kommunens mål för god ekonomisk hushållning. 
Revisionsfrågor: 

• Hur står sig Leksands kommun i en övergripande finansiell jämförelse med 
andra kommuner? 

• Vilka investeringar står kommunen (kommunkoncernen) inför? Vilka hänsyn har 
tagits för att uppnå god ekonomisk hushållning? Görs bedömningen ur koncern-
perspektiv? 

• Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi utöver vad som framgår 
av Mål och budget? Fem år? Tio år? Vilka parametrar beaktas i prognosarbetet? 

• Används ändamålsenliga beslutsunderlag inför upprättande av finansiella pla-
ner? Utgår kommunen från en egen analys av sina finansiella risker?  

• Hur planerar styrelsen vid investeringar, ägartillskott i kommunens aktiebolag, 
borgensåtaganden, etc. för att uppnå god ekonomisk hushållning?  

• Ingår kommunens finansiella risker i kommunens underlag för mål för god eko-
nomisk hushållning och därmed påverkar inriktningen på kommunens verksam-
het? 

• Utövar styrelsen tillräcklig styrning över den kort- och långsiktiga finansiella pla-
neringen? 

• Följer kommunen fortlöpande upp utvecklingen utifrån ett riskperspektiv? 

Granskningen omfattar hela kommunkoncernen och avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller   

• kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 1, 

• Kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 3d 

• tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 
Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer/avstäm-
ningar med berörda tjänstemän och förtroendevalda samt analys av finansiell redovis-
ning och nyckeltal. Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rappor-
ten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Allmänt  

3.1.1 Kommunallagen  
Enligt kommunallagens 11 kap. 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.   

3.1.2 God ekonomisk hushållning  
God ekonomisk hushållning förutsätter ett överskott över tid. Ett skäl är att investe-
ringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar re-
sultatet. Således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till 
att överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte 
är finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oför-
utsedda händelser. 
Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärde-
ring av om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten 
och årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott 
uppkommit skall fullmäktige anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet. 
Det är viktigt att kommunen kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och finansi-
ella målen genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång 
sikt upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk 
hushållning. 
För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat 
än balans mellan intäkter och kostnader.  
Resultatet bör, som nämnts ovan, också täcka pensionsåtaganden, vara en buffert för 
oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som avskrivningar 
ger. 

3.1.3 Resultatutjämningsreserv – RUR  
Kommunallagen stipulerar att kommuner kan bygga upp en resultatutjämningsreserv – 
RUR. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan 
använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag utveckling i 
skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet juste-
ras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå 
jämnare villkor för de verksamheter kommunen bedriver.  
Leksands kommun har avsatt 60 mnkr i en resultatutjämningsreserv. Kommunen har 
även fastställt ett regelverk för hur RUR ska hanteras.    
Vi vill poängtera att användandet av RUR inte gör någon skillnad bokföringsmässigt, 
kommunens egna kapital minskar med motsvarande belopp oavsett om kommunen 
hänvisar till RUR eller inte, även förändringen av kommunens soliditet är opåverkad av 
om RUR används eller inte. 
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3.1.4 God kommunal hushållning  
I september 2021 lämnades betänkandet En god kommunal hushållning av utred-
ningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningens har bland 
annat haft i uppdrag att: 

— föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör 
vara utformade 

— undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska 
styrningen i kommuner och regioner 

— föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv eko-
nomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nat-
ionella finanspolitiken. 

Några exempel på förslag från utredningen är att: 

— God ekonomisk hushållning föreslås benämnas god kommunal hushållning som 
syftar till att tydliggöra att ekonomistyrningen måste omfatta både ekonomi och 
verksamhet och att det ytterst är ekonomin som sätter gränsen för verksamheten. 

— Kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för god kommunal hus-
hållning. Programmet ska ge en mer sammanhållen ekonomisk styrning med tydlig 
koppling till det övergripande kravet på god kommunal hushållning. De treåriga pla-
nerna ska innehålla mål som utgår från det antagna tioårsprogrammet för god kom-
munal hushållning. 

— Reglerna rörande balanskravsresultat och reglering av underskott förändras genom 
att bland annat skärpa kraven på en obalanserad budget, möjlighet att i vissa fall 
förlänga tiden för att återställa ett negativt balanskravsresultat. 

— En resultatreserv för att kunna spara ekonomiska överskott införs för att skapa inci-
tament för en större framförhållning och därmed öka möjligheten att nå målet om en 
god kommunal hushållning. Samtidigt föreslås att resultatutjämningsreserven suc-
cessivt avvecklas. 

— Utredningen föreslår att delårsrapporten förenklas och tidigareläggs. Senast i juni 
ska fullmäktige behandla en förenklad delårsrapport som omfattar minst tre måna-
der 
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3.2 Ekonomiska förutsättningar i kommunsektorn 
I syfte att ge en inblick i vilka ekonomiska förutsättningar som den kommunala sektorn i 
stort står inför redogör vi kortfattat för den förväntade utvecklingen under de närmaste 
åren. 

 
Diagram 1, demografisk försörjningskvot 

Den demografiska försörjningskvoten anger hur många personer varje arbetsför person 
behöver arbeta för att försörja. Vi ser en klar ökning av försörjningskvoten de senast 
tjugo åren, en ökning som väntas öka ytterligare på längre sikt. År 2010 behövde en 
person i genomsnitt i riket försörja sig själv samt ytterligare 0,72 personer, motsva-
rande siffra idag är ca 0,77 personer.  
Leksand har en högre demografisk försörjningskvot än riket i stort och har också en nå-
got brantare ökning över den senaste 5-årsperioden än riket. Leksand följer dock i stort 
utvecklingen för jämförbara kommuner, Leksands utveckling över 10 år är dock proble-
matisk då försörjningskvoten nu närmar sig 1.0.  
Det demografiska behovet som ökningen medför d v s ökade volymkrav har varit upp-
märksammat sedan länge och det har funnits oro för en snabb ökning de närmsta åren. 
Detta bekräftas i SKR:s senaste ekonomirapport från maj 2022, där man konstaterar 
att den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna och reg-
ionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. Lägst försörjningskvot 
har Stockholms län med medan Dalarnas län tillsammans med Kalmar län har landets 
högsta försörjningskvoten på 0,95. SKR prognostiserar att de län som redan i dag har 
hög försörjningskvot också kommer att ha den högsta ökningstakten fram till 2030. 
De kommunala kostnaderna för en invånare är störst i åldersspannet 1–18 år och sjun-
ker därefter för att sedan öka igen i dryga 70-årsåldern vartefter de accelererar ju äldre 
en person blir. Med denna utveckling som grund kan vi vara tämligen säkra på att kost-
nadsutvecklingen framöver kan väntas bli betydande i och med de volymökningar som 
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förändringar i demografin väntas medföra samt utifrån ränte- och inflationsökningar 
som skett under 2022.  
Utvecklingen av den demografiska försörjningskvoten är således en finansiell risk som 
kommuner måste ta med i beräkning i sin prognostisering av kommande år. Vi noterar 
att Leksands kommun är väl medvetna om den förväntade utvecklingen och man be-
skriver utmaningarna med förändringar i befolkningen och försörjningskvoten.  

3.3 God ekonomisk hushållning i Leksands kommun  

3.3.1 Finansiella mål och riktlinjer  
Leksands kommun har i en övergripande finansiell jämförelse med andra jämförbara 
kommuner en relativt svag ekonomi. Ur ett Dalarna perspektiv förväntas kommunen 
klara sig på lite mindre skattemedel än övriga kommuner i regionen. Detta som en ef-
fekt av utjämningssystemet. Leksands kommun är nettoinbetalare i utjämningssyste-
met. Kommunen har en god socioekonomisk struktur vilket påverkar både intäkts- och 
kostnadssidan. Det gör att de har svårt att driva verksamheten på en nivå som speglar 
behoven i kommunens olika verksamheter och då främst inom äldreomsorg och LSS.  
För att uppnå god ekonomisk hushållning har Leksands kommun fastställt både finansi-
ella mål och övergripande verksamhetsmål. De finansiella målen fastställs årligen i 
kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen har en ambition att identifiera tydliga poli-
tiska mål för kommunen och inriktningsmål för verksamheten. De strävar efter att både 
de finansiella och de verksamhetsmässiga målen ska ha en tydlig bäring på god eko-
nomisk hushållning. Målen ska vara långsiktiga och kunna bära över en mandatperiod. 
Idag bedöms inte detta vara fallet av dem vi intervjuat.  
Av kommunens riktlinjer för god ekonomis hushållning (GEH) framgår att det finns två 
dimensioner som begreppet kan ses ur. Dels att hushålla i tiden, dels att hushålla över 
tid. Det innebär att kommunen ska väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och väga 
verksamhetens behov på längre sikt. GEH innebär god måluppfyllelse både av finansi-
ella mål och av verksamhetsmål. Målen ska årligen fastställas av kommunfullmäktige 
inom ramen för mål- och budgetprocessen varje år.  
Av dokumentet framgår att för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse 
för GEH. Det handlar då om att säkerställa att varje generation bär sina egna kostna-
der. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen i form av mål.  
I denna granskning kommer vi att fokusera på den finansiella delen och hur vi kan 
koppla de finansiella målen till kommunens långsiktiga finansiella utmaningar och ris-
ker. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter 
bedömning av resultatet, har nåtts samt när kommunen även nått flertalet av de verk-
samhetsmässiga målen. 
Hur förvaltningen avser att arbeta för att nå de finansiella målen ska framgå av en årlig 
upprättad förvaltningsplan. Förvaltningsplanen fastställs av kommundirektören. Verk-
samheterna tar fram egna planer utifrån den övergripande förvaltningsplanen. De har i 
uppdrag att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektiv och ändamålsenligt vis för att 
på så vis skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Det ska finnas ett tydligt 
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samband mellan tilldelade resurser, förväntade prestationer, uppnådda resultat och ef-
fekter i form av rätt tjänst till rätt kvalitet till medborgarna/invånarna i kommunen.  
I årsredovisningen ska en utvärdering av de finansiella och verksamhetsmässiga må-
len göras. En bedömning ska göras huruvida GEH har uppnåtts.  
Riktlinjerna är antagna av kommunstyrelsen 2019-03-25 
Vi har gått igenom de finansiella målen i Leksands kommun. Kommunen har för 2022 
fem finansiella mål:  

- Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt 
- Resultatet ska uppgå till minst 2% av skatter och bidrag under budgetperioden 

2022–2024 
- Verksamhetens kostnader ska inte öka snabbar än skatter och bidrag under 

2022–2024 
- Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 50% under perioden 2022–

2024, exklusive exploatering.  
- Sektorerna ska hålla sin budget. 

 
Tabell 1: Soliditetens utveckling 

Mål 1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Soliditeten inklusive den delen 
av pensionsskulden som redo-
visas i ansvarsförbindelsen 
ska förbättras mot föregående 
tre år 

8% 
(10,5) 

12% 
(10,5) 

11% 
(11,9) 

12% 
(10,5) 

13% 
(11,9) 

16% 
(11,9) 

11,9% (Mål) 
(11,4%)  

Soliditet är ett mått som visar på i vilken mån kommunens tillgångar finansieras med 
eget kapital respektive skulder. Målet har uppnåtts. Över perioden är soliditeten 12% i 
genomsnitt per år mot ett medeltal mot föregående tre år på 9,7%. Resultatet lyfts av 
ett extra positivt utfall 2021.    
Tabell 2: Resultat i relation till skatter och bidrag  

Mål 2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Resultatet ska uppgå till minst 2 % 
av skatter och bidrag under budget-
perioden 2022–2024  

3% -1,1% 1% 2,7% 3,6% 3,4% (mål) 

Resultatet för perioden 2017–2022 ligger i linje med det uppsatta målet under förutsätt-
ning att målet nås för år 2022. Ett positivt resultat är en förutsättning för att investe-
ringar kan finansieras med egna medel och att lånebehovet kan hållas ner.  
Tabell 3: verksamhetens kostnader i relation till skatter och bidrag 

Mål 3   2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Verksamhetens 
kostnader ska inte 
öka snabbare än 
skatter och bidrag 
under 2022–2024 

Nettokostnad 

6% 5,3% 1% 2,5% 3,6% 2% (Mål) 
 Skatteintäkter  4% 0,8% 3% 4,3% 4,5% 3,6% (prognos) 
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Verksamhetens nettokostnader har under perioden utvecklats i paritet med skatteintäk-
ter och övriga bidrag. Om mål och prognos för 2022 faller ut kommer kommunen kunna 
redovisa ett positivt resultat. 
Tabell 4: Självfinansieringsgrad  

 
 
 
 

Självfinansieringsgraden kan beskrivas som den del av nettoinvesteringarna som kan 
finansieras via det internt genererade kassaflödet från den löpande verksamheten. För-
enklat kan självfinansieringsgraden beräknas som den andel av investeringarna som 
finansieras via avskrivningar samt årets resultat. Leksands kommun har en låg självfi-
nansieringsgrad i sina investeringar. Kommunen når inte upp till tidigare mål på 100%. 
Målet har justerats ner till 75% och vidare ner till 50%. Investeringsbudget uppgår till 
cirka 100 mnkr. Investeringsbudgeten omfattar kommunen men exkluderar bolagen. 
Bolagens investeringsbehov hanteras i annan ordning. Kommunen har under senaste 
perioden försökt att fördela investeringsmedlen relativt jämnt mellan förvaltningarna 
och identifierade behov. För att klara en högre självfinansieringsgrad i investeringarna 
än vad som är fallet i dag behöver både kommunen och kommunkoncernens resultat 
förbättras väsentligt. De finansiella målen nås idag, men detta i mycket tack vare ovän-
tat goda resultat under pandemiåren 2020–21.   
Av tabellen nedan framgår att sektorerna under perioden 2019–2021 i varierad grad 
hållit budget. Resultatet för 2022 är prognos i delårsrapport per augusti. Vi kan konsta-
tera att sektorerna i genomsnitt över perioden har en god budgetföljsamhet. Framför 
allt sektor verksamhetsstöd och sektor samhällsutveckling redovisar ett relativt positivt 
resultat.  
Tabell 5: Sektorernas budgetföljsamhet, för 2022 är det prognos delår 

 

 

Bedömning  
Av kommunens redovisning av de av fullmäktige fastställda finansiella målen framgår 
att kommunen under perioden 2017–2021 redovisar en god måluppfyllelse. Det mål 
som är problematiskt och som har en stor konsekvens för kommunens förutsättningar 
under de kommande åren är mål 4. Självfinansieringsgraden är låg samtidigt som kom-
munen står inför ett större investeringsbehov under den kommande mandatperioden.  

Mål 4 2019 2020 2021 2022 
Självfinansieringsgrad ska 
uppgå till 100% för budget-
perioden  76% 65% 50% 51% 

     

Mål 5     
Sektorerna ska hålla budget 2019 2020 2021 2022 
Politik & Förvaltningsledning -0,5 2,5 0,3  4,0 

Verksamhetsstöd  7,8 6,2 7,3  0,0 
Utbildningssektorn -3,0 6,0 -0,6  3,3 

Sociala sektorn -1,5 -1,8 5,8  -11,9 
Samhällsutveckling 5,1 5,5 2,4  -3,5 

Summa  7,9 18,4 15,2  -8,1 
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För att uppnå en högre självfinansieringsgrad på investeringarna bör kommunstyrelsen 
diskutera om det finns anledning att justera mål 2 och 3 då det kan finnas idé att utifrån 
kommunens förutsättningar och framtida behov överväga om målen bör vara högre. Vi 
rekommenderar kommunen att analysera de finansiella förutsättningarna djupare och 
koppla dem till behov av framtida finansiering av investeringar och drift.  
Vi noterar att torts att fler av de finansiella målen som syftar till att upprätthålla självfi-
nansieringsgraden i investeringarna uppvisar måluppfyllelse nås inte målen avseende 
självfinansiering.  
Vi noterar att förvaltningen har erhållit ett uppdrag av kommunstyrelsen att utvärdera 
de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Syftet är att utvärdera om de har 
gynnat en ändamålsenlig ekonomistyrning och en styrning mot en ekonomi och verk-
samhet i balans. Utredningens utgångspunkter är utredningen kring god kommunal 
hushållning. Att sätta allt för långsiktiga mål inom finansförvaltningen kan vara svårt 
och osäkert. Vi bedömer dock att det är väsentligt att förvaltningen löpande utvärderar 
de finansiella målen mot kommunens framtida behov och omvärldsförändringar som 
kan påverka kommunens finansiella ställning över tid.  

3.4 Resultat 
Som nämndes tidigare, gällande kommunens resultatmål, saknar vi en tydligare dis-
kussion kring vad ett rimligt driftsöverskott för en kommun är eller vad det ska vara 
framåtriktat. 2 % har blivit en utgångspunkt eller sanning men vad som är en rimlig nivå 
beror förstås på hur kommunens förutsättningar ser ut. Av våra intervjuer framgår dock 
att det finns ett uppdrag till förvaltningen att utvärdera de finansiella målen ställt till 
kommunens behov över tid. Vi kommer nedan att göra en genomgång av kommunens 
resultat över de senaste åren och även jämföra med liknande kommuner. 

 
Diagram 2, Årets resultat Leksands kommun 2015–2021 
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Resultatet för Leksands kommun har förbättrat under mandatperioden. Det positiva re-
sultatet förklaras i första hand av ökade skatteintäkter och statsbidrag samt kompen-
sation för sjuklönekostnader under pandemin. Som framgått av tidigare diagram har 
sektorerna hållit budget i början av mandatperioden, men att enligt prognos för 2022 
kommer sektorerna att redovisa ett negativt resultat. Av diagrammet framgår att bola-
gen bidrar positivt till resultatet och resultatet räddas av statsbidrag. Inför den kom-
mande mandatperioden är det väsentligt att kommunstyrelsen som förvaltningsnämnd 
har en god kontroll över både ekonomi och verksamhet så att verksamheten anpassas 
till ekonomiska förutsättningar som kommunfullmäktige anger.  

Diagram 3, Årets resultat, jämförelse  

Leksands kommunkoncern har över senare år redovisat att resultat som är lägre än 
både jämförbara kommuner och övriga kommuner i Dalarna. Resultatet innebär att 
kommunen är mer sårbar och känslig för förändringar i omvärlden som kan påverka 
kommunens förutsättningar att bedriva verksamheten negativt. Det är väsentligt att 
kommunen under kommande år arbetar aktivt med sin kostnadsstruktur och synkroni-
serar verksamhetsmålen med den finansiella målen.  
I analysarbetet är det väsentligt att kommunen både följer kommunstyrelsens och bola-
gens utvecklig. Detta då det är sannolikt att intäkterna för kommunen i form av statsbi-
drag kommer att minska under perioden samtidigt som kostnaderna kommer att öka på 
grund av inflation och räntehöjningar.  
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Diagram 4, Nettokostnad i kommunen som andel av skatt och generella statsbidrag 
Kommunens nettokostnad (exkl. finansnettot) har under hela granskningsperioden le-
gat under 100 % av skatter och bidrag vilket är positivt. Utmaningen ligger i att anpassa 
kommunens kostnadsmassa och eftersträva en nivå som ligger i linje med god ekono-
misk hushållning där långsiktigt en nettokostnadsandel på 98 % utgör en slags norm 
enligt SKR. Detta blir i princip samma mått som resultatmålet om 2 % men tar inte hän-
syn till kommunens finansiella resultat. Vi konstaterar att Leksands kommun ligger i pa-
ritet med riktmärket om 98%. Vilket är något högre än jämförbara kommuner.  

Bedömning  
Leksands kommun har under mandatperioden vänt en nedåtgående trend avseende 
resultatet till en positiv utveckling. Detta har stärkt kommunens finansiella ställning och 
minskat sårbarheten inför den situation som kommunsverige står inför de närmaste 
åren. Det är väsentligt att kommunen stärker medvetenheten om en strikt kostnadskon-
troll i verksamheten och att investeringsbeslut föregås av analyser av förutsättningar 
för att både finansiera investeringar och täcka driftskostnaderna inom ram utan att det 
påverkar verksamheterna negativt.  
Som vi nämnde kring resultatmålet under god ekonomiskhushållning bör kommunen 
fundera över vilka krav man har på sitt resultat. Inte minst då kommunen behöver öka 
självfinansieringsgraden på sina investeringar  
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3.5 Kapacitet 
 

 
Tabell 6, Nettoinvesteringar som andel av avskrivningar Källa Leksands kommuns årsredovisning 2020. 
Leksands kommun har under senare år inte tagit hela investeringsbudgeten i anspråk. 
Dock överstiger investeringarna avskrivningarna och självfinansieringsgraden av inve-
steringarna är låg. Det finansiella målet om 100% självfinansieringsgrad uppfylls inte.  
Av budget 2022–2024 framgår planerade investeringar och finansiering av dessa.  

 
Diagram 5, Nettoinvesteringar, jämförelse 
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Som framgår av diagram 5 har kommunen under senare år ökat nettoinvesteringarna 
som andel av skatt och generella statsbidrag. Samtidigt som jämförbara kommuner har 
en lägre investeringstakt. Det är väsentligt att kommunen har kontroll över framtida lå-
nebehov utifrån planerade investeringar och den ekonomiska utvecklingen i kommu-
nen.  
De stora investeringsbehoven finns framåt inom äldreomsorgen och ett behov av nya 
äldreboende. Kommunen behöver även investera i kommunens skolor. Förmodligen 
behövs det både byggas nytt och byggas till. Det behövs göras en rad tillgänglighets-
satsningar i kommunens lokaler och då framför allt i byskolorna.  
En rad investeringar ska göras i vägar, dagvatten, cykelvägar och annan infrastruktur 
så som IT. Kommunen har sålt och kommer sälja tomter för byggnation. Problemet är 
att kommunens kostnader för kringkostnader i form av vägar, cykelvägar etc. inte täcks 
av intäkterna.  En stor del av kostnaden kommer i stället belasta kommunen. I framti-
den behöver kommunen även investera i en ny bro över älven. Skredrisken i älven be-
höver hanteras. 
 
Kommunens långfristiga skulder ligger i paritet med både riket och jämförbara kommu-
nen. Utifrån beslutad investeringsbudget och svårigheter med att finansiera framtida in-
vesteringar med egna medel finns det risk för att kommunen kommer öka lånefinansie-
ringen av framtida investeringar samtidigt som det finns en stor osäkerhet kring både 
ränteutvecklingen och inflationen.  

 
Diagram 6, Långfristiga skulder, jämförelse 
Soliditet är ett mått på kommunens styrka på lång sikt. Den visar hur stor andel av 
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. 
Leksands kommuns soliditet är lägre än riket, men i paritet med liknande kommuner 
och snittet för Dalakommunerna. Kommunens soliditet har förbättrats avsevärt under 
de senaste tio åren. Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 40 
mnkr för 2022, vilket ytterligare stärker det egna kapitalet och soliditeten. De positiva 
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resultaten under de senaste fyra åren har bidragit till en förbättrad soliditet och en god 
betalningsberedskap.  

 
Diagram 7, Soliditet kommunkoncern. 

Borgensåtaganden  
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringarna i bola-
gen finansieras av lån med kommunal borgen. Om bolagen inte kan fullfölja sitt åta-
gande blir kommunen betalningsskyldig, vilket utgör en risk. På sikt beräknar kommu-
nen att borgensåtagandet mot bolagen kommer öka. Utöver borgensåtagande mot bo-
lagen har kommunen även borgensåtaganden mot ett par föreningar och mot Kommu-
ninvest. Borgensåtagandet uppgift vid 2022 års ingång till 710 mnkr eller 44 315 kr per 
invånare.  
Det är kommunfullmäktige som beslutar om huruvida kommunens ska gå i borgen. Av 
årsredovisningen för 2021 framgår kommunens borgensåtaganden. Kommunstyrel-
sens presidium menar att kommunen inte har några större borgensåtagande och att 
risken i de åtaganden som finns är låg.  

Bedömning  
Vi kan från vår kartläggning konstatera att kommunen den finansiella grund som kom-
munen står på skulle kunna vara stabilare. Kommunkoncernens soliditet är påtagligt 
sämre än snittet i riket. Detta trots en positiv utveckling av soliditeten under de senaste 
åren. Kommunen har en lägre låneskuld än riket. Dock finns det ett stort investerings-
behov de kommande åren vilket kan innebära en finansiell risk.  
För att upprätthålla och stärka soliditeten de kommande åren krävs stabila resultat 
framgent, speciellt med den investeringsnivå som kommunkoncernen planerar för. En 
högre soliditet hade gett kommunen bättre förutsättningar för framtiden med minskade 
behov av att ta upp nya lån och ökad beredskap för att tackla oförutsedda händelser. 
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Vi bedömer att det finns anledning att se över de finansiella målen och åtgärder för att 
säkerställa en hög måluppfyllelse under de kommande två till tre åren.  
Vi anser att ett koncerntänk finns i kommunen trots att kommunen inte har en ”äkta” 
koncern, Det framgår av våra i våra intervjuer med kommunstyrelsens presidium och 
tjänstepersoner.  

3.6 Risker  

3.6.1 Kommunstyrelsens ansvar för riskhantering 
Kommunstyrelsen har det formella ansvaret för hanteringen av de finansiella riskerna. 
Genom de direktiv som förvaltningen fått av styrelsen har kommundirektör och ekono-
michef ansvaret att verkställa nödvändiga åtgärder för att hantera och minska de finan-
siella riskerna. I de fall där beslutanderätten inte är delegerad lyfts frågan till beslut i 
kommunstyrelsen. Analyser av omvärldsförändringar redovisas kommunstyrelsen av 
förvaltningen. Kommunstyrelsen får en fördjupad redovisning av den ekonomiska ut-
vecklingen i samband med delårs- och årsbokslut. Utöver det redovisar ekonomichefen 
löpande månadsvis den ekonomiska utvecklingen på en mer övergripande nivå.   
Kommunstyrelsen har fastställt nya riktlinjer för finansförvaltningen och för nyinveste-
ringar.  
Förvaltningen tar fram analyser och investeringsplaner för längre tid än planperioden 
1+2 år. Dessa är enligt uppgift inte dokumenterade och fastställda av kommunstyrelsen 
utan utgör ett arbetsmaterial för förvaltningen. 

3.6.2 Kommunens vision  
Kommunstyrelsen har inte särskilt diskuterat finansiella risker. Dock lyfter de vid vår in-
tervju att en del av visionen som kommunfullmäktige fastslagit i sig innebär finansiella 
risker. Visionen att kommunen ska växa till över 18 000 invånare kräver investeringar 
som också ökar driftskostnaderna i verksamheten.  
Utgångspunkten för kommunens vision är agenda 2030. Tillväxten av befolkningen har 
en rad konsekvenser för den kommunala verksamheten och för behovet av nyinveste-
ringar. Förvaltningen jobbar med befolkningsprognoser för att identifiera behov av till 
exempel behov av investeringar i nya förskolor, skolor, äldreboenden, bostadsbyg-
gande etc. Analysarbetet är svårt då det inte går att styr över vem som flyttar in, var de 
bosätter sig, vem som flyttar ut. För att ligga i fas med den faktiska utvecklingen i be-
folkningsförändringarna justerar förvaltningen löpande sina exploateringsplaner. Detalj-
planearbetet uppges vara lite trögt och gå långsamt. Många beslut överklagas och be-
slut blir därmed fördröjda.  
Kommunen har upprättade planer för etablering av nya bostadsområden. Det är osä-
kert om exploatering av dessa kan ske och byggnation påbörjas. Det krävs investe-
ringar för vatten och avlopp för att kunna påbörja byggandet av nya bostadsområden. 
Det är tveksamt om VA-bolaget har kapacitet och ekonomi för att genomföra planerade 
investeringar i dagsläget. En diskussion förs i kommunstyrelsen kring möjligheten att 
höja VA-avgifter för att erhålla kostnadstäckning på investeringen.  
Det finns en risk för att kommunen måste dra ner på både exploaterings- och investe-
ringsplaner.  
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3.6.3 Befolkningsutveckling  
En av de risker som påverkar kommunal verksamhet kraftigast är befolkningsutveckl-
ingen. För landet som helhet förväntas en stigande medelålder vilket kommer att ställa 
ökande krav på kommunernas vård och omsorg. Befolkningsutvecklingen måste be-
traktas som den största utmaningen för kommunen. En åldrande befolkning kommer 
således påverka såväl kommunens skatteintäkter som kostnader för vård och omsorg. 
För Leksands kommuns del har befolkningsutvecklingen under de senaste 30 åren va-
rit uppåtgående. Det har skiftat lite mellan åren men igenomsnitt har ökningen varit 61 
personer om året sedan 1979. Kommunen har som mål att överstiga 18 000 invånare. 
En genomsnittlig befolkningsökning med 61 personer årligen kräver god framförhåll-
ning i planering av kommunens tjänster så som förskola, skola, VA, vägar, socialtjänst, 
näringsliv, äldre och handikappomsorg etc. Att växa kostar pengar och kräver investe-
ringar, investeringar som krävs för att kommunen ska bibehålla sin attraktionskraft som 
inflyttningskommun.  

 
Diagram 8, befolkningsutveckling 

Vi kan konstatera att under de senaste två åren har gruppen äldre ökat snabbare än 
ungdomsgruppen och befolkningen i arbetsför ålder i kommunen. Gruppen 20–64 år 
har ökat med 1% samtidigt som gruppen äldre ökat med 4%. Detta är huvudanled-
ningen till att försörjningskvoten försämrats under senare år.  
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Tabell 7, % förändring i befolkningen mellan 2020–2021 

Kommunens ambition att växa till över 18 000 invånare ställer höga krav på finansiell 
kapacitet och positiva resultat i verksamheterna för att klara av de investeringar som en 
växande kommun kräver utan att lånebehovet ökar för mycket.  

3.6.4 Nettokostnadsutveckling  
Leksand 2017 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnader/inv. -54 107 -56 498 -56 797 -58 236 -59 509 

Förändring i %   4,4% 0,5% 2,5% 2,2% 

Tabell 8, nettokostnadsutveckling  

Av tabellen ovan framgår att Leksands kommun lyckats hålla ned nettokostnadsök-
ningen på ett bra sätt de senaste åren, snittökningen under perioden 2017–2021 är 
2,4%. Detta tyder på att kommunen inte haft någon reell kostnadsökning av verksam-
heten utan ökningen motsvarar löneökningar och inflation i övrigt.  
Enligt SKR:s ekonomiprogons för 2023 kommer dock inflationen att öka och det kom-
mer finnas ett kostnadstryck uppåt i verksamheterna då kostnaden för kommunen vä-
sentliga varor och tjänster kommer öka.  
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Nettokostnadsavvikelse 

 
Tabell 9, nettokostnadsavvikelse 

Av tabellen framgår att Leksands nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg, individ- 
och familjeomsorg och LSS är högre än liknande kommuner. För förskola och grund-
skola är nettokostnadsavvikelsen lägre. Detta innebär att kommunen bedriver verksam-
heterna på en högre kostnadsnivå än både riket och jämförbara kommuner.  

3.6.5 Långsiktig finansiell planering 
Syftet med granskningen är att utreda hur kommunen arbetar med god ekonomisk hus-
hållning och finansiella risker. Risker bör analyseras och beaktas i kommunens plane-
ringsdokument, det vill säga ingå i kommunens långsiktiga finansiella planering.  
Det finns ett antal styrande- och stödjande dokument inom kommunen som är väsent-
liga för granskningens syfte, dessa är;  

— Årsredovisning 2021 
— Mål och budget 2022–2024 
— Investeringsbudget 2022–2025 
— Förslag budget 2023–2025 
— Planeringsförutsättningar 2023–2025 
— Finanspolicy 
— SCB:s befolkningsprognos 
— Beräkning av skatteintäkter och bidrag 2023–2028 

Mål och budget för 2022–2024 
Kommunen beslutar årligen om en budget för nästkommande år samt plan för ytterli-
gare två år. Budgetdokumentet hanterar i första hand året och de kommande två till tre 
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åren. Ett längre planeringsperspektiv saknas i huvudsak. Vissa analyser görs av för-
ändringar i omvärlden som kan påverka kommunens ekonomi. Även befolkningsut-
veckling och skatteprognos finns med i budgethandlingen som underlag för budgetbe-
slutet.  
Av budget framgår de mål som har bäring på god ekonomisk hushållning. Både finansi-
ella och verksamhetsmässiga mål framgår.  
Både kommunens drifts- och investeringsbudget löper över det kommande budgetåret 
samt med plan över ytterligare två år, det vill säga tre år. Av den budgeten framgår 
också en balansbudget över samma period. Kommunen har dock interna dokumentat-
ion, arbetsdokument, som planerar för en längre tidshorisont än tre år rörande kommu-
nens investeringsbudget. 
I Leksands kommun sker budgetberedningen inför kommunfullmäktiges beslut i juni till 
största delen av förvaltningen. Kommunstyrelsen utgör inte budgetberedning utan utö-
ver förvaltningens arbete sker beredningen av budgetförslaget i partigrupperna.  
Förvaltningen gör en dragning av budgetförslaget inför kommunstyrelsen i början av 
året där de redovisar utgångspunkterna för budgetarbetet och de omvärldsfaktorer som 
kan påverka förslag till övergripande budget. Inför kommunfullmäktiges möte i juni gör 
förvaltningen en redovisning av förslaget och sektorernas äskande av medel för att 
klara verksamheten inom budget samt de övergripande övervägande och prioriteringar 
som förvaltningen lagt i förslaget.  

Prognosarbete och omvärldsförändringar  
På grund av de snabba förändringarna som just nu sker i omvärlden är det svårt för för-
valtningen att göra mer långsiktiga planer och prognoser. Dessutom gör pandemin och 
dess påverkan på resultat och indikatorer det svårt att ta fram ett relevant basår att 
bygga jämförelser på. 2023 bedöms bli ett ansträngt år för både Leksands kommun 
och övriga kommuner i landet. Ett orosmoment är det nya pensionsavtalet och konse-
kvenserna av detsamma. Pensionsutbetalningarna beräknas ökar med mellan 40% 
och 80% år 2023. Det påverkar kostnadssida. Samtidigt har kommunen en hög inflat-
ion att hantera, detta påverkar också kommunens bruttokostnadsutveckling ställt till 
budget. Detta är en svårighet att hantera och samtidigt bedriva verksamheten på en 
rimlig nivå i relation till kommunfullmäktiges beslut och gällande lagstiftning. 

Skatteprognos 
I sin planering och prognostisering av skatteintäkter och generella statsbidrag använ-
der Leksands kommun sig av Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell ”Skatter 
och bidrag”. SKR uppdaterar modellen ca fem gånger per år bland annat i samband 
med vårbudgeten. Med hjälp av modellen prognostiseras kommunens intäkter efter 
olika antaganden om; skattesats, antal invånare och åldersstruktur i den egna kommu-
nen, skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen, skatteunderlag i riket samt 
anslaget för kommunalekonomisk utjämning.  

Befolkningsprognos 
Kommunen använder sig av SCB:s befolkningsprognos som planeringsunderlag. En 
aktuell befolkningsprognos är ett av de viktigaste underlagen för att kunna göra en fi-
nansiell analys på längre sikt. Prognosen är baserad på de senaste årens fruktsamhet, 
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utflyttning, inrikes inflyttning, immigration och dödlighet i kommunen. Utifrån ett antal 
parametrar görs därmed en prognos över den framtida befolkningsutvecklingen i Leks-
and. Prognosen sträcker sig till 2070 men uppdateras med jämna mellanrum för att 
bättre stämma med den faktiska utvecklingen av befolkningen i kommunen. SCB:s pro-
gnoser har inte varit helt precisa då det är mycket svårt att förutse vilka åldersgrupper 
som flyttar in i kommunen.  

Pensionsprognos 
Leksands kommun använder sig av KPA som pensionsadministratör, kommunen an-
vänder SKANDIKON:s prognoser och beräkningar av framtida pensionskostnader som 
underlag för sina egna prognoser. Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i 
RIPS19, dvs. SKR:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.  
Utifrån det nya pensionsavtalet som gäller från och med 2023 kommer kommunens 
pensionskostnader öka med cirka 10 mnkr och förmodligen mer, vilket kommer inne-
bära ekonomiska påfrestningar för kommunen och påverka verksamheternas driftsbud-
getar. 

Lokalförsörjningsplan och boendeplaner 
Ett sätt att stärka arbetet med investeringsbudgeten, och därmed också den långsiktiga 
finansiella planeringen, är en lokalförsörjningsplan eller ett liknande planeringsdoku-
ment. Lokalförsörjningsplanen är ett väsentligt underlag för att göra välavvägda och väl-
planerade beslut kring renoveringar, till- och ombyggnationer eller avveckling av verk-
samhetslokaler i kommunen. Kommunen har i dagsläget inte en uppdaterad lokalförsörj-
ningsplan Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en lokalförsörj-
ningsplan. Av planen ska framtida lokalbehov framgå. Utifrån behoven ska beslut tas om 
vilka lokaler de ska vara kvar i och vilka de ska gå ur. Målet är att effektivisera lokalan-
vändande i befintliga lokaler eller gå in i mer verksamhetseffektiva lokaler.  
Fastighetsförvaltningen har anställt en fastighetsstrateg, denne har ansvaret att ha kon-
takt både med fastighetsbolaget och med övriga förvaltningar i samband med att dis-
kussioner förs kring nya/förbättrade lokaler.  

Bedömning 
Vi bedömer att det är bra om materialet används aktivt som underlag för kommunsty-
relsens eget planeringsarbete.  
Vi bedömer att den viktigaste finansiella risken är utvecklingen av befolkningsstruk-
turen som leder till ökade kostnader samtidigt som skatteintäkterna riskerar att inte fullt 
ut möta dessa ökade behov. Detta sätter i sin tur krav på effektiviseringar inom verk-
samheterna. Även kommunens investeringsbehov och finansieringen av dessa investe-
ringar är väsentliga frågor att presentera i ett styrande budgetdokument. Det kommer 
för kommunen vara viktigt att upprätthålla ett tillräckligt resultat för att kunna finansiera 
framtida investeringar och undvika en ökad belåning.  
Kommunen står in för en rad investeringar. Samtidigt finns svårigheter att nå det finan-
siella målet för självfinansieringsgrad av investeringarna. I kombination med ökande 
kostnader för upplåning kan det innebära en risk för att vissa investeringar får priorite-
ras ner. Befolkningsutvecklingen i kommunen är en utmaning då försörjningskvoten är 
en utmaning.  
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Vi bedömer det som väsentligt att kommunstyrelsen tar en aktiv roll i planering och pri-
oritering av planerade investeringar i syfte att inte belasta kommunens allt för hårt i den 
ekonomiska situation kommunerna står inför 2023–2024.  
Då investeringar är en viktig aspekt för den långsiktiga finansiella planeringen menar vi 
att styrningen av kommunens investeringar förtydligas genom att arbeta i längre per-
spektiv än tre till fyra år framåt. 
Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer bedömer vi att samordningen mellan de 
finansiella målen och verksamhetsmålen i budget kan stärkas utifrån perspektivet en 
ekonomi och verksamhet i balans. Förvaltningens långsiktiga planering med mål och 
uppdrag bör presenteras kommunstyrelsen för fastställande.  
Leksands kommun har god kontroll hur kommunen står sig finansiellt i jämförelse med 
övriga svenska kommuner. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar aktivt med att analy-
sera sina kostnader för att skapa en god kostnadskontroll och identifiera potentiella ef-
fektiviseringar i verksamheten  
Vi bedömer dock att det finns en oklarhet kring budgetprocessen och kommunstyrelsen 
roll i processen. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör ta en aktivare roll och förtydliga 
sitt uppdrag att utgöra budgetberedningen.  

3.7 Kontroll 

3.7.1 Uppföljning av finansiella mål och budgetföljsamhet 
I kommunens budget fastställs finansiella och verksamhetsmässiga mål med bäring på 
god ekonomisk hushållning. Av budget framgår kommunfullmäktige vill åstadkomma 
och hur de vill att kommunens ska utvecklas (vision 2025 och vision 2030). Verksam-
hetsplanen revideras årligen och förvaltningen ser över mål och indikatorer löpande 
och ändrar vid behov.  
Både verksamhetsmässiga och finansiella mål följs upp och presenteras för Kommun-
fullmäktige vid delårsbokslutet per siste augusti och vid årsbokslut.  
Utöver uppföljning vid delårsbokslut och årsredovisning följs ekonomi och mål upp i 
kommunstyrelsen månadsvis under året.  Kommunstyrelsen får också vid dessa till-
fällen information om bolagen.  
Förvaltningen gör löpande ekonomiuppföljning av månadsutfall. I samband med delårs-
bokslut upprättas en prognos för året. Ekonomerna arbetar nära verksamheten och 
cheferna i linjen. De har en god förståelse och insyn i vad som driver kostnaderna i 
verksamheten.  
Det som är en utmaning för kommunen är intäktssidan och beräkningen av avsätt-
ningar till pensionerna. Avsättningen till pensionen för enskilda medarbetare kan vari-
era väldigt mycket mellan åren.  

Bedömning  
Kommunen bedöms ha en god kontroll på sina bruttokostnader.  
Kommunstyrelsen utöver en tillräcklig intern kontroll över den finansiella utvecklingen i 
Leksands kommun och har goda förutsättningar att under året vidta de åtgärder som 

91



 

 25 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Leksands kommun 
 Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker 
 
 2022-12-07 

krävs för att upp nå en ekonomi och verksamhet i balans och samtidigt bygga förutsätt-
ningar för kommunen att övertid uppnå de finansiella målen för god ekonomisk hushåll-
ning.  
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4 Slutsats och rekommendationer 
Utifrån syftet med granskningen, ställda revisionsfrågor och upprättade revisionskrite-
rier bedömer vi att: 

− Leksands kommun i jämförelse med jämförbara kommuner står sig relativt väl, 
men är sårbar för förändrade ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn. 

− Kommunen har ett investeringsbehov de närmaste åren som kommer innebära 
en finansiell risk i ljuset av en låg finansieringsgrad av investeringar och ökande 
kostnader för upplåning. Beslut och prioriteringar fattas utifrån ett koncernper-
spektiv.  

− Förvaltningen upprättar långtidsprognoser och analyser. Dock är dessa endast 
kommunicerade till kommunstyrelsen för kännedom. De är inte ett aktivt un-
derlag för den strategiska långsiktiga politiska debatten och beslutsfattandet.  

− Budgetprocessen i kommunen inte är sammanhållen utan behöver utvecklas 
och bättre förankras i kommunstyrelsen i dess roll som budgetberedning.  

− Förvaltningen tar fram fullgoda beslutsunderlag för den finansiella planeringen. 
Av dessa framgår analys av kommunens finansiella risker.  

− Det sker en planering av investeringar och ägartillskott i kommunens bolag som 
infattas i den finansiella planeringen.  

− De finansiella risker som förvaltningen identifierat utgör till viss del underlag för 
mål för god ekonomisk hushållning.  

− Kommunstyrelsen utövar en tillräcklig styrning över den kortsiktiga finansiella 
planeringen, men kan utveckla sitt arbete med styrning i ett längre perspektiv.  

Vi bedömer att Leksands kommuns arbete med att uppnå en god ekonomisk hushållning 
bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt vis. Vi bedömer att de finansiella risker som 
kommunen har att hantera är väl kända i förvaltningsledning och i kommunstyrelsen.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

− Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv i budgetbe-
redningen 

− Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin budgetbe-
redning. 

− Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga planeringen för 
kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i att på sikt möjliggöra uppfyl-
lelse av kommunens vision. 

− Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens omvärldsana-
lys som en del i budgetarbetet. 
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Kommunfullmäktige   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 42 Dnr 2022/1309 

Överlämnade av granskning gällande god ekonomisk 
hushållning 

Beskrivning av ärendet 
Revisor Pär Andersson (KD) överlämnar granskning gällande god 
ekonomisk hushållning till kommunfullmäktige. 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en granskning avseende god ekonomisk hushållning och 
kommunens långsiktiga finansiella planering.  
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:  
 

• Utveckla budgetprocessen så att kommunstyrelsen tar en mer aktiv 
roll i budgetberedningen  
 

•  Ta en mer aktiv del i risk- och väsentlighetsanalysen som en del i sin 
budgetberedning.  
 

• Tillsammans med förvaltningsledningen utveckla den långsiktiga 
planeringen för kommunen ur ett finansiellt perspektiv som en del i 
att på sikt möjliggöra uppfyllelse av kommunens vision.  
 

• Tillsammans med förvaltningen fördjupa och utveckla styrelsens 
omvärldsanalys som en del i budgetarbetet.  
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Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in 
ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som 
framgår av revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträdet 13 februari 
2023.  

Beslutsunderlag 
Missiv – Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella kriser, 
daterat 2022-12-07 
Rapport – Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella kriser, 
daterat 2022-12-07 

Yrkanden 
Olle Berglund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Överlämna granskningen till kommunstyrelsen med begäran om 

yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer 
som framgår av rapporten. 

2. Yttrandet ska redovisas på fullmäktiges sammanträde den 13 
februari.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2018/39 

Ansökan om utökad borgen för investeringar i 
energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder - 
Leksands IF 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Idrottsförening Ishockey ansöker om utökad borgen med 10 
miljoner kronor. Ett nytt sammanhållet borgenslöfte från Leksands kommun 
skulle därmed uppgå till totalt 18 miljoner kronor.   
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, § 
108, att ge borgenslöfte till Leksands Idrottsföreningen Ishockey om 
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRF-
hallen (idag Clas Ohlson Foundation Arena) som säkerhet.  
Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige den 19 
februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat borgenslöfte 
till Leksands IF Ishockey till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin 
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre 
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och minskad belastning 
på miljö och klimat. 
I juni 2020 inkom Leksand IF med en begäran om att återutnyttja beviljat 
borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor för att återställa bland annat taket i 
träningshallen som förstördes i samband med en anlagd brand. Beslut 
fattades i kommunstyrelsen 31 augusti 2020, §63. 
Clas Ohlson Foundation Arena är från början en överbyggnad över den 
ursprungliga uterinken och konstruerad för drift under vintertid. 
Verksamheten fortsätter att växa och arenan används i dag i princip året runt, 
bland annat till hockeyskola, gymnasiet, konståkning osv. Den nuvarande 
konstruktionen har dålig driftsekonomi med mycket hög elförbrukning och 
saknar värmeåtervinning. Leksands IF ansöker om utökad borgen med 10 
mkr för att möjliggöra anläggande av bottenplatta, ny sarg och under 2024 
en ny kompressoranläggning som ska försörja båda arenorna. 
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 20 mkr. Den nya bottenplattan 
beräknas generera en besparing på ca 250 000 KwH per år och 
kompressoranläggningen motsvarande upp mot 1 000 000 KwH per år om 
värmeåtervinningen tas med i beräkningen.  
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Avdelningens bedömning 
Investeringarna i anläggningen är angelägna då dagens lösning med en 
grusbädd innebär både utmaningar i driftsäkerhet, energiåtgång, samtidigt 
som den gamla sargen av säkerhetsskäl behöver bytas ut. Det senaste årets 
energikris har aktualiserat frågan och gjort det än mer angeläget att 
skyndsamt minska verksamhetens energiförbrukning. Clas Ohlson 
Foundation Arena används i dag nästintill uteslutande av 
ungdomsverksamheten som fortsätter att växa.  
Under 2023 inleds en ytterligare satsning på ett damjuniorlag och andelen 
elever på Gymnasiet med hockeyinriktning fortsätter att öka.  
En driftsäker och resurseffektiv anläggning är en förutsättning för 
verksamheten. Både Tegera Arena och Clas Ohlsson Foundation Arena har 
underhållsbehov och föreningen arbetar med drift och underhållsplaner 
parallellt som åtgärder görs löpande. För att möjliggöra denna större 
investering kräver dock banken säkerhet på en del av lånet. Diskussioner 
pågår även med supporterklubben kring hur de kan stötta ungdoms-
verksamheten och föreslagna investeringar.   
Avdelningen bedömer att investeringarna kommer innebära en bättre 
driftsekonomi och minskade underhållskostnader på sikt. Syftet med den nya 
borgen stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som 
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om rörande Tegera Arena.  
Föreningens ekonomi bedöms för närvarande vara stabil och klubben har 
redovisat ett överskott de senaste åren. Den energieffektivisering 
investeringarna medför beräknas täcka de ökade kapitalkostnaderna och 
bidrar till en mer driftsäker och tillgänglig anläggning vilket är positivt för 
fortsatt utveckling av ungdomsverksamheten och hockeyinriktningen på 
Leksands Gymnasium. Energieffektiviseringen är betydande och angelägen 
även ur ett bredare perspektiv, särskilt då ishallar ofta nyttjar som mest 
energi under de timmar då belastningen på energisystemen är som högst.  
Ett borgensåtagande innebär ingen kostnad för kommunen. Ett borgenslöfte 
innebär en utfästelse om att ingå borgen för krediter som upptas. När lånet 
upptas uppstår själva borgensåtagandet. Investeringen i anläggningen stärker 
föreningens ekonomiska förutsättningar, och att inte genomföra 
investeringarna skulle innebära en stor ekonomisk risk för föreningen givet 
de stora svängningarna i framför allt elpriserna. Den ekonomiska risken 
kommunen tar genom ett borgensåtagande bedöms stå väl i proportion till 
värdet för kommunen och kommunens verksamheter av en driftsäker och 
energieffektiv anläggning genom Clas Ohlson Foundation Arena.  
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Nuvarande borgenslöfte är tidsbegränsat till 2025. I och med beslut om 
utökad borgen bör hela borgenslöftet förlängas till 2035-06-30 för att 
harmonisera med befintligt hyresavtal. Borgensåtagandet kommer årligen 
minska med gjorda amorteringar. Leksands kommun tar inte ut borgens-
avgift från ideella föreningar, och borgensavgift kommer därmed inte tas ut 
på åtagande. 
Kommunen och Leksands IF ska ha årlig uppföljningsdialog kring 
samarbetet och ekonomiska åtaganden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-26 
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, daterat 2023-01-26 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Carin Malm (KD), Karin Byström (C),  
Johan Fändriks (ByP) och Lina Ruuth (SD) yrkar bifall till förslagen till 
beslut. 
Yvonne Ineteg (V) yrkar avslag till förslagen till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunal borgen om 18 miljoner kronor som säkerhet för 
kredit som Leksands Idrottsförening Ishockey org.nr, 883200-2078, 
ska uppta i Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är tidsbegränsat 
till 2035-06-30. Ingen borgensavgift ska utgå. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgensåtagande med 
Leksands Idrottsförening Ishockey org nr. 883200-2078 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse kommundirektören att underteckna/firmateckna 

borgenshandlingarna under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om utökat borgensåtagande. 

Beslutet skickas till 
Leksands IF Ishockey 
Ekonomiavdelningen 
Kommunfullmäktige 
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Ansökan från Leksands Idrottsförening Ishockey, om 
utökad borgen för investeringar i 
energieffektiviserings- och säkerhetsåtgärder 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Idrottsförening Ishockey ansöker om utökad borgen med 10 
miljoner kronor. Ett nytt sammanhållet borgenslöfte från Leksands kommun 
skulle därmed uppgå till totalt 18 miljoner kronor.   
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 november 2012, § 
108, att ge borgenslöfte till Leksands Idrottsföreningen Ishockey om 
maximalt 8 miljoner kronor. Som motprestation lämnade Leksands IF LRF-
hallen (idag Clas Ohlson Foundation Arena) som säkerhet.  
Efter ansökan från Leksands IF beslutade kommunfullmäktige den 19 
februari 2018, § 7, att bevilja ändrade villkor för tidigare lämnat borgenslöfte 
till Leksands IF Ishockey till att avse åtgärder som förbättrar driftsekonomin 
avseende fastigheten Tegera arena genom minskade driftskostnader, lägre 
energiförbrukning, högre säkerhet, bättre arbetsmiljö och minskad belastning 
på miljö och klimat. 
I juni 2020 inkom Leksand IF med en begäran om att återutnyttja beviljat 
borgenslöfte upp till 8 miljoner kronor för att återställa bland annat taket i 
träningshallen som förstördes i samband med en anlagd brand. Beslut 
fattades i kommunstyrelsen 31 augusti 2020, §63. 
Clas Ohlson Foundation Arena är från början en överbyggnad över den 
ursprungliga uterinken och konstruerad för drift under vintertid. 
Verksamheten fortsätter att växa och arenan används i dag i princip året runt, 
bland annat till hockeyskola, gymnasiet, konståkning osv. Den nuvarande 
konstruktionen har dålig driftsekonomi med mycket hög elförbrukning och 
saknar värmeåtervinning. Leksands IF ansöker om utökad borgen med 10 
mkr för att möjliggöra anläggande av bottenplatta, ny sarg och under 2024 
en ny kompressoranläggning som ska försörja båda arenorna. 
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 20 mkr. Den nya bottenplattan 
beräknas generera en besparing på ca 250 000 KwH per år och 
kompressoranläggningen motsvarande upp mot 1 000 000 KwH per år om 
värmeåtervinningen tas med i beräkningen.  

Avdelningens bedömning 
Investeringarna i anläggningen är angelägna då dagens lösning med en 
grusbädd innebär både utmaningar i driftsäkerhet, energiåtgång, samtidigt 
som den gamla sargen av säkerhetsskäl behöver bytas ut. Det senaste årets 
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energikris har aktualiserat frågan och gjort det än mer angeläget att 
skyndsamt minska verksamhetens energiförbrukning. Clas Ohlson 
Foundation Arena används i dag nästintill uteslutande av 
ungdomsverksamheten som fortsätter att växa.  
Under 2023 inleds en ytterligare satsning på ett damjuniorlag och andelen 
elever på Gymnasiet med hockeyinriktning fortsätter att öka.  
En driftsäker och resurseffektiv anläggning är en förutsättning för 
verksamheten. Både Tegera Arena och Clas Ohlsson Foundation Arena har 
underhållsbehov och föreningen arbetar med drift och underhållsplaner 
parallellt som åtgärder görs löpande. För att möjliggöra denna större 
investering kräver dock banken säkerhet på en del av lånet. Diskussioner 
pågår även med supporterklubben kring hur de kan stötta ungdoms-
verksamheten och föreslagna investeringar.   
Avdelningen bedömer att investeringarna kommer innebära en bättre 
driftsekonomi och minskade underhållskostnader på sikt. Syftet med den nya 
borgen stämmer överens med kriterierna för borgenslöftet som 
kommunfullmäktige tidigare har beslutat om rörande Tegera Arena.  
Föreningens ekonomi bedöms för närvarande vara stabil och klubben har 
redovisat ett överskott de senaste åren. Den energieffektivisering 
investeringarna medför beräknas täcka de ökade kapitalkostnaderna och 
bidrar till en mer driftsäker och tillgänglig anläggning vilket är positivt för 
fortsatt utveckling av ungdomsverksamheten och hockeyinriktningen på 
Leksands Gymnasium. Energieffektiviseringen är betydande och angelägen 
även ur ett bredare perspektiv, särskilt då ishallar ofta nyttjar som mest 
energi under de timmar då belastningen på energisystemen är som högst.  
Ett borgensåtagande innebär ingen kostnad för kommunen. Ett borgenslöfte 
innebär en utfästelse om att ingå borgen för krediter som upptas. När lånet 
upptas uppstår själva borgensåtagandet. Investeringen i anläggningen stärker 
föreningens ekonomiska förutsättningar, och att inte genomföra 
investeringarna skulle innebära en stor ekonomisk risk för föreningen givet 
de stora svängningarna i framför allt elpriserna. Den ekonomiska risken 
kommunen tar genom ett borgensåtagande bedöms stå väl i proportion till 
värdet för kommunen och kommunens verksamheter av en driftsäker och 
energieffektiv anläggning genom Clas Ohlson Foundation Arena.  
Nuvarande borgenslöfte är tidsbegränsat till 2025. I och med beslut om 
utökad borgen bör hela borgenslöftet förlängas till 2035-06-30 för att 
harmonisera med befintligt hyresavtal. Borgensåtagandet kommer årligen 
minska med gjorda amorteringar. Leksands kommun tar inte ut borgens-
avgift från ideella föreningar, och borgensavgift kommer därmed inte tas ut 
på åtagande. 
Kommunen och Leksands IF ska ha årlig uppföljningsdialog kring 
samarbetet och ekonomiska åtaganden. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

 
1. Bevilja kommunal borgen om 18 miljoner kronor som säkerhet 

för kredit som Leksands Idrottsförening Ishockey org.nr. 883200-
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2078, ska uppta i Leksands Sparbank. Borgensåtagandet är 
tidsbegränsat till 2035-06-30. Ingen borgensavgift ska utgå.  

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att teckna borgensåtagande med 
Leksands Idrottsförening Ishockey org.nr. 883200-2078 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Utse kommundirektören att underteckna/firmateckna 

borgenshandlingarna under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om utökat borgensåtagande 
 

Tjänsteutlåtande daterat 26 januari 
Skrivelse från Leksands IF Ishockey, inkommen 26 januari 2023 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksands IF Ishockey 
Ekonomiavdelningen 
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Leksands Idrottsförening Ishockey (Org. Nr 883200-2078) 
ansöker härmed om borgen 18Mkr  
 

Ärendebeskrivning 
LIF Fastighet AB (indirekt helägt dotterbolag till Leksands Idrottsförening Ishockey) har ett 
åtagande att underhålla arenan för att säkerställa en effektiv och hållbar drift, med en 
upplevd kvalitet för nyttjare inkluderande skolor, hockeygymnasium, kommunens föreningar 
och allmänhetens åkning.  

Den höga nyttjandegraden på arenan kräver en ständig utveckling för att ge möjlighet att 
tillgodose kraven inom områdena: 

Miljö 

Tillgänglighet 

Klimat 

Säkerhet 

I den investeringsplan som nu tagits fram kommer främst tre områden med efterföljande 
effekter att prioriteras: 

En ny bottenplatta i Clas Ohlson Foundation Arena  
 

- Driftssäkerhet för främst ungdomshockeyn  
- Väsentligt minskad energiåtgång 

 
Planerad start av investering vår/sommar 2023 

 
Ny sarg Clas Ohlson Foundation Arena 
 

- Förbättrad säkerhet  
 
Planerad start av investering vår/sommar 2023 
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Ny kompressoranläggning för Tegera Arena och Clas Ohlson Foundation Arena 
 

- Värmeåtervinning innebär återbruk av alstrad värme för huset, varmvatten, 
ismaskiner, permafrostlagret 

- Väsentligt minskad energiåtgång 
 
Planerad start av investering vår/sommar 2024 
 
För att kunna genomföra denna investeringsplan krävs en ökad finansiering genom banklån 
med säkerhet av kommunal borgen. Denna förstärkning går oavkortat till fastighetsunderhåll 
samt utveckling av fastigheten enligt ovan tre prioriteringar. 

Äskande 

Leksands Kommun beviljar kommunal borgen om 18 000.000kr som säkerhet för krediter om 
18 000 000 kr som Leksands Idrottsförening Ishockey, org.nr. 883200–2078, skall uppta i 
Leksands Sparbank. I samband med detta så kan den tidigare borgen om 8 000 000 återkallas 
och makuleras. 
 
Eventuella korrigeringar av borgensäskandet kan komma att ske efter dialog med Leksands 
Sparbank. 
 
 
 

 

Andreas Hedbom 

VD 

Leksands IF 
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Möte Leksands Kommun
2023-01-20
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Agenda idag

• Kort bakgrund Leksands IF de senaste åren

• Vad är Clas Ohlsson Foundation Arena

• Status COFA idag

• Vad vill vi göra?

• Vilka effekter kan vi uppnå?

• Vad skulle vi behöva stöd med från Leksands Kommun
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Leksands IF de senaste åren

• 5 april 2019

• Treårsplan – ”slutspel 2022”

• Etablera i SHL + SDHL

• ”Ordning & Reda”

• Fastigheten mer i fokus

• Etablerade i SHL/SDHL

• Vision – ”Ett Leksand IF”

• Socialt hållbarhetsarbete – 
bredd  

• Stabil ekonomi

• Utveckla fastigheten (20m)

2018/19 2022/23
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Clas Ohlsson Foundation Arena

• 2003 – Ny ishall över gamla uterinken (idag COFA)
• 2005 – Ny överbyggnad över gamla ishallen (idag Tegera)
• 2005 – LIF övertog byggnad samt drift från kommunen som tecknade ett 30 

årigt avtal som bas för finansiering från Swedbank & Leksands Sparbank
• Idag används arenan i princip året runt för ungdomsverksamhet, 

hockeyskola, allmänheten, konståkning etc. 
• Runt 1.000 ungdomar finns i hallen varje år
• Arenan var från början dimensionerad som ”ett tak över en uterink” med 

drift under vinterperiod
• Arenan byggdes med för dagens aktivitet underdimensionerat kylsystem,  

problematisk grund (grus) samt begränsad isolering i taket. Värmeåtervinning 
valdes bort vid byggnation
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Status COFA idag

• Grusbädden – eroderar underifrån med ojämnt underlag för is

• Ojämnt islager – idag varierar mellan 7-17cm beroende på ojämn 
grusbädd. Varje cm innebär ca 25.000kwh per år. (Tegera Arena ca 4cm is 
jämnt)

• Uppstart av arenan – tar i COFA ca 25 dagar innan man kan gå på is (Tegera 
Arena 5-6 dagar)

• Kompressorsystemet – drivs idag helt utan värmeåtervinning och är 
föråldrat

• Rörsystemet – under 2022 har kylsystemet läckt med påföljande 
driftsstopp vilket påverkat ungdomsverksamheten

• Sargen – en gammal konstruktion inte anpassad till grusbädd innebär 
sprickbildning i is och att utrustning ”fastnar” i sargen
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Vad vill vi göra?

Vad? Varför? Belopp När?

Ny bottenplatta i COF 
Arena

• ”Underströmmar” och läckage
• Energiåtgång & Kvalitet
• Junior & Ungdomsverksamheten
• Hockeyskolan sommar
• Gymnasiet

7-10mSEK Sommaren 
2023

Ny sarg • Sargen utdömd i träningshallen 
COF Arena

• Säkerhetsrisk för 
ungdomshockeyn

3mSEK Sommaren 
2023

Byte av kompressorer till 
hallarna 

• Energibesparingar i såväl 
fjärrvärme som el

5-7mSEK Sommaren 
2024

Summa 16-20mSEK
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Vilka effekter kan vi uppnå?

• En ny bottenplatta i COF Arena (sommaren 2023)
– Driftssäkerhet för ungdomshockeyn med snabb uppstart

– Väsentligt minskad energiåtgång

• Ny kompressoranläggning för bägge anläggningarna (sommaren 2024)
– Värmeåtervinning innebär återbruk av alstrad värme för huset, varmvatten, ismaskiner, 

permafrostlagret

– Väsentligt minskad energiåtgång

• Ny sarg (sommaren 2023)
– Förbättrad säkerhet 

111



Vad behöver vi stöd med?

• Leksands Sparbank – lån ~6m 
• Leksands supporters – bidrag ~1-2m
• Kvarstår att finansiera - ~9-12m

• Leksands Sparbank har förklarat sig villiga att utöka lånet till att 
omfatta hela investeringen (under två år) givet ytterligare 
säkerhet

• Vår förfrågan är en kommunal borgen om ca 10m  
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§ 14 Dnr 2022/1351 

Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att överförmyndaren bedriver en 
seriös och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna.  
 
Det finns goda och etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. 
Överförmyndaren genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och gör 
ordentliga omprövningar av förvaltarskap. Verksamheten har hög 
ambitionsnivå och utvecklar verksamheten kontinuerligt. 
 
Leksands kommun har 168 ställföreträdarsällskap och 163 ställföreträdare. 
Av ställföreträdarskapen är 18 förvaltarskap. Andelen ställföreträdarskap är 
10,7% vilket är i linje med riksgenomsnittet på 10,6%. Av beslutade arvoden 
står kommunen för 31% av kostnaderna vilket är betydligt lägre än 
riksgenomsnittet på 43%. 
 
Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 10 219 kronor vilket är 
högre än riksgenomsnittet på 8 621 kronor. Totalkostnaden per 
kommuninvånare uppgår till 107 kronor jämfört med riksgenomsnittet på 
115 kronor. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter varav två godmanskap och ett 
förvaltarskap. Samtliga akter var utan anmärkning.  

Beslutsunderlag 
Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
daterat 2022-10-24 
Bilaga för Leksands kommun, daterat 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande, Inspektion av överförmyndare i samverkan i norra Dalarna  
daterat 2022-12-12. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 till 

handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tillsyn av överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
2022 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner.  
 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att överförmyndaren bedriver en 
seriös och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna.  
 
Det finns goda och etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. 
Överförmyndaren genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och gör 
ordentliga omprövningar av förvaltarskap. Verksamheten har hög 
ambitionsnivå och utvecklar verksamheten kontinuerligt. 
 
Leksands kommun har 168 ställföreträdarsällskap och 163 ställföreträdare. 
Av ställföreträdarskapen är 18 förvaltarskap. Andelen ställföreträdarskap är 
10,7% vilket är i linje med riksgenomsnittet på 10,6%. Av beslutade arvoden 
står kommunen för 31% av kostnaderna vilket är betydligt lägre än 
riksgenomsnittet på 43%. 
 
Kommunens totalkostnad per ställföreträdarskap är 10 219 kronor vilket är 
högre än riksgenomsnittet på 8 621 kronor. Totalkostnaden per 
kommuninvånare uppgår till 107 kronor jämfört med riksgenomsnittet på 
115 kronor. 
 
Länsstyrelsen granskade tre akter varav två godmanskap och ett 
förvaltarskap. Samtliga akter var utan anmärkning.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Lägga informationen om tillsyn av överförmyndare 2022 till 
handlingarna.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, 
daterat 2022-10-24 
Bilaga för Leksands kommun, daterat 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2022-12-12 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-12-12 
 

Referens 
Dnr 2022/1351 

Sida 
2(2) 

 

 

Slutligt beslut skickas till 
Överförmyndarkontoret i Mora 
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Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 
overformyndaren@mora.se 

 

 

Protokoll efter tillsyn hos överförmyndare i samverkan i 
övre Dalarna innefattande överförmyndarna i Leksand, 
Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen, 2022-10-13 

Närvarande:  
Från överförmyndarkansliet närvarade enhetschef Annelie Björkman och 
överförmyndarhandläggare Josef Szabó. Från länsstyrelsen närvarade 
juristerna Hanna Anagrius och Anna-Karin Alm.  

1. Föregående inspektionsprotokoll 
Förra årets inspektion genomfördes på plats hos överförmyndarkansliet i 
Mora. Totalt granskades 29 slumpvis utvalda akter. Samtliga akter 
granskades utan anmärkning från länsstyrelsen.  

2. Överförmyndarens verksamhet 
2.1 Allmänt om verksamheten 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna är ett samarbete mellan 
kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. 
Kansliet för den gemensamma verksamheten är placerat i Mora. 
Verksamheten har i dagsläget en samlad bemanning på sex 
årsarbetskrafter varav en enhetschef, en jurist och fyra 
överförmyndarhandläggare. Resurserna bedöms vara tillräckliga 
förutsatt att det inte förekommer långtidsfrånvaro. I nuläget finns det 
inte några planer om att upprätta en gemensam nämnd. 

Överförmyndarkansliet har sedan förra inspektionen uppdaterat 
delegationsordningen. Överförmyndarkansliet har också uppdaterat 
rutiner gällande handläggningen av ärenden som rör ensamkommande 
barn. Länsstyrelsen har tagit del av delegationsordningen och den nya 
rutinen och har inte något särskilt att påpeka.   

Överförmyndarkansliet använder handläggningssystemet Provisum och 
testar för närvarande en ny e-tjänst som ska göra det möjligt att sköta 
löpande räkenskaper och ansöka om samtycken och entledigande m.m. 

 

Protokoll  
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
203-9482-2022  
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via e-tjänsten. Det ska också bli möjligt för att använda 
handläggningssystemet om det finns två ställföreträdare i ett ärende.  

2.2 Verksamheten i siffror 

De sex samarbetskommunerna har sammanlagt drygt 68 000 invånare. 
Enligt lämnad statistik hanterade Överförmyndare i samverkan i övre 
Dalarna föregående år 906 ställföreträdarskap och hade 833 
ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen utgör 73 förvaltarskap. Av 
ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 8 % vilket är lägre än 
riksgenomsnittet på 10,6 %. Siffror för respektive samarbetskommun 
återfinns i bilagorna till protokollet.  

2.3 Granskning av årsräkningar 

Av årsräkningarna för 2021 har 80 % inkommit i tid och det har skickats 
ut 74 påminnelser. 19 vitesförelägganden har utfärdats av 
överförmyndaren och ett vitesföreläggande har överlämnats till 
tingsrätten. Överförmyndaren hade i juli månad granskat färdigt 98,4 % 
av årsräkningarna. Av årsräkningarna som har granskats har sex av dem 
granskats med anmärkning. De vanligaste anmärkningarna har varit att 
ställföreträdare inte har inkommit med begärda kompletteringar och att 
inkomster har redovisats i netto i stället för i brutto.  

2.4 Kontroll av ställföreträdarna och årlig omprövning av 
förvaltarskap 

Nya ställföreträdares lämplighet prövas genom en kontroll mot 
belastningsregistret, Kronofogdens register och socialregistret. 
Överförmyndaren ställer också krav om att nya ställföreträdare har 
genomgått eller ska genomgå en samverkansutbildning. Det genomförs 
återkommande kontroller av befintliga ställföreträdare vid nya uppdrag 
och genomförs större kontroller av samtliga ställföreträdare vart tredje 
år. Ställföreträdarna erbjuds också en heldagsföreläsning av personalen 
på kansliet innefattande juridik och redovisning.  

Den årlig omprövningen av förvaltarskap görs i samband med att 
överförmyndaren skickar ut anmodan om årsräkning. Förvaltaren 
ombeds besvara frågor om hälsotillstånd, risken för utnyttjande och om 
jämkning kan vara aktuellt. Om förvaltaren har lämnat otillräckliga svar 
följer överförmyndaren upp ärendet genom telefonsamtal till förvaltaren. 
Länsstyrelsen anser att det är bra att överförmyndaren gör en ordentlig 
omprövning av förvaltarskap då det är en så pass ingripande åtgärd.  
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3. Aktförvaring 
Akterna förvaras på ett betryggande sätt i skåp i ett låsbart arkivrum. Det 
råder god ordning bland akterna. 

4. Register 

Enligt 9 § förmynderskapsförordningen (1995:379) ska 
överförmyndaren föra register över de föräldraförvaltningar där 
kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken förekommer och 
de ställföreträdarskap som avses i 14 kap. 1 § första stycket 
föräldrabalken (1949:381). Länsstyrelsen har kontrollerat det förda 
registret och det framkom inte något som föranleder något särskilt 
påpekande över hur registret förs. 

5. Granskning av akter 

Årets tillsyn genomfördes som en skrivbordstillsyn. Totalt granskades 
25 slumpvis utvalda akter varav 14 godmanskap, 7 förvaltarskap och 4 
förmynderskap. Efter avstämning över Teams med 
överförmyndarkansliet i Mora står det klart att alla akter utom två har 
granskats utan anmärkning. Eventuella kommentarer och kritik efter 
aktgranskningen återfinns i bilagorna för respektive kommun.  

6. Sammanfattning av årets inspektion 

Efter årets tillsyn av Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna är 
länsstyrelsens samlade intryck att överförmyndaren bedriver en seriös 
och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på 
sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna. Det finns goda 
etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. Överförmyndaren 
genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och företar ordentliga 
omprövningar av förvaltarskap. Det märks att verksamheten har en hög 
ambitionsnivå och att det kontinuerligt arbetas med att förbättra 
verksamheten.  

Av 25 granskade akter granskades två med anmärkningar från 
länsstyrelsen. Det gäller akt 021-4392 från Vansbro kommun där 
ospecificerade utgiftsposter i en årsräkning inte har följts upp av 
överförmyndaren, vilket föranleder viss kritik från länsstyrelsen. Vidare 
har länsstyrelsen gett kritik för hanteringen av akt 062-599 från Mora 
kommun, där överförmyndaren har fattat beslut om entledigande på 
delegation. Länsstyrelsen vill understryka att det inte är fråga om 
systematiska fel, men att det bristerna ändå är kritikvärdiga, varför 
länsstyrelsen efter en samlad bedömning beslutar att ge kritik till 
överförmyndaren.  
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Tillsynen förklaras härmed avslutad. 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 
010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange ärendets 
diarienummer 9482-2022 i ämnesraden för e-post. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef Daniel Eriksson med jurist Hanna 
Anagrius som medverkande och jurist Anna-Karin Alm som 
föredragande.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i samtliga samarbetskommuner  

Justitieombudsmannen 
 

Bilagor 
1. Bilaga Leksands kommun 

2. Bilaga Mora kommun 

3. Bilaga Orsa kommun 

4. Bilaga Rättviks kommun 

5. Bilaga Vansbro kommun 

6. Bilaga Älvdalens kommun  
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Överförmyndaren i Leksands kommun 
 

 

Bilaga för Leksands kommun 
 

1. Verksamheten i siffror 
Leksands kommun har cirka 16 000 invånare. Enligt lämnad statistik 
från överförmyndaren har Leksands kommun 168 ställföreträdarskap 
och 163 ställföreträdare. Av ställföreträdarskapen är 18 förvaltarskap. 
Av ställföreträdarskapen utgör andelen förvaltarskap 10,7 % vilket är i 
linje med riksgenomsnittet på 10,6 %. Av beslutade arvoden står 
kommunen för 31 % av kostnaderna, vilket är betydligt lägre än 
riksgenomsnittet på 43 %. Kommunens totalkostnad per 
ställföreträdarskap är 10 219 kronor, vilket är högre än riksgenomsnittet 
på 8621 kronor. Totalkostnaden per kommuninvånare uppgår till 107 
kronor jämfört med riksgenomsnittet på 115 kronor. 
 
2. Resultat av aktgranskningen 
Totalt granskades tre akter från Leksands kommun, varav två 
godmanskap och ett förvaltarskap. Av akterna som granskades var 
samtliga utan anmärkning. 
 
Följande akter har granskats: 
 
Akt 029-171  Akt 029-699  Akt 029-5041 
 
 
 
  

 

Bilaga 1 
 

Datum 
2022-10-24  
 

  
 

Ärendebeteckning  
203-9482-2022  
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Revisorsuppdrag 2023 - 2026 

Leksands kommun 

• Kerstin Furöstam, Elisabet Bröms Sterner, Alf Dahlin, Ingemar Wiborgh och Pär Andersson 

Leksand Vatten AB 

• Pär Andersson, Elisabet Bröms Sterner och Kerstin Furöstam 

Leksandsbostäder AB 

• Alf Dahlin, Elisabet Bröms Sterner och Ingemar Wiborgh 

Dala Vatten och Avfall AB 

• Kerstin Furöstam ordinarie och Elisabet Bröms Sterner ersättare 

Nedansiljans Samordningsförbund 

• Kerstin Furöstam 

Brandkåren Norra Dalarna 

• Kerstin Furöstam 

Axel Thorells stiftelse 

• Kerstin Furöstam 

Anders Fischers stiftelse för allmänna platser 

• Elisabet Bröms Sterner 

E Wiklunds stiftelse 

• Ingemar Wiborgh 

Selma Wiklund-Norstrands stiftelse För Kvinnan i jordbruket 

• Alf Dahlin 

Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse 

• Pär Andersson 

Socialnämndens stiftelse för stöd till behövande 

• Kerstin Furöstam 

Erik Verner Andersson stiftelse 

• Elisabet Bröms Sterner 

Leksands kommunala mellanskolas stipendiestiftelse 

• Ingemar Wiborgh 

Leksands Sparbanks premiestiftelse 

• Alf Dahlin 
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Rektor Erik Bergfors minnesstiftelse 

• Pär Andersson 

Stiftelsen för Karl och Kerstin Jones minne 

• Elisabet Bröms Sterner och Alf Dahlin 

Mats Anderssons stiftelse 

• Kerstin Furöstam 

Märta och Edvin Thunströms stiftelse 

• Pär Andersson 

Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond 

• Ingemar Wiborgh 

Knotgården 

• Alf Dahlin 

MasOlles Gammelgård 

• Elisabet Bröms Sterner och Kerstin Furöstam 

Nya Granbergsvägarnas Samfällighetsförening 

• Alf Dahlin 

Dalarna Holding AB  

• Elisabet Bröms Sterner 
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Motion från Bygdepartiet angående landström på Vaverön 
 

I den moderna tid vi lever så använder fler och fler elektroniska enheter såsom mobiltelefoner och 
datorer eller dylikt. Fler båtar kommer i framtiden drivas med elmotorer och behovet av tillgång till el 
kommer öka även för båtlivet. 
I dagsläget har många båtar elverk med sig när de ligger vid bryggorna på Vaverön och dessa drivs 
med bensin eller diesel. De som inte har elverk med sig kör ofta motorerna på tomgång för att ladda 
batterierna. Detta är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt då fossila bränslen används 
för att skapa el. 

Att förse Vaverön med el skulle även möjliggöra att man sätter in elektroniska lås på 
uthyrningsstugorna så man enkelt skulle kunna boka dessa med hjälp av en app, utan att behöva in 
till kommunkontoret för att hämta nycklar under kundtjänst öppettider. 

Landströmmen kan göras så den blir avgiftsbelagd på samma vis som vid gästbryggan i Leksand för 
att finansiera elkostnaderna. 

Detta skulle underlätta administrationen, tillgängliggöra stugorna för sjöturismen och även 
underlätta i händelse av sjönöd. 

Bygdepartiet yrkar att: 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att förse 
bryggorna på Vaverön med landström. 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att ha elektroniska lås på 
uthyrningsstugorna samt att man kan hyra dessa via en app eller kommunens hemsida. 

 

Leksand 2023-01-14 

 

 

 

Johan Fändriks 
Bygdepartiet 
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Motion från Bygdepartiet angående stöd till anhöriga vid inträffat 
suicid. 
 

På erinran av ett inkommet förslag via medborgarnas förslagslåda från Agneta Holm anser vi inom 
Bygdepartiet att förslaget är ett bra sådant och väl värt att gå vidare med. 

Förslaget i sin helhet bifogas motionen. 

Bygdepartiet yrkar att: 

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda om Krisrutin Emma kan 
implementeras vid inträffat suicid och anpassar den efter Leksands kommuns 
förutsättningar. 

 

Leksand 2023-01-12 

 

 

 

Johan Fändriks 
Bygdepartiet 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2023-02-03 

Referens 
Dnr 2022/1267    

Administrativ service 
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Reviderad inkallelseordning 2023-02-14 - 2026-12-31 

Beskrivning av ärendet 
Beslut behöver tas om reviderad inkallelseordning av ersättare i nämnder, 
utskott och övriga förtroendeuppdrag då Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna vill ändra inkallelseordningen. 
 
För ledamot tillhörande nedanstående parti inträder ersättare i nedan angiven 
partiordning 
ByP -  ByP, V, SD, MP, KD, L, S, C, M 
S -  S, M, C, L, V, MP, ByP, KD, SD 
M -  M, C, L, S, KD, SD, ByP, V, MP 
C -  C, M, L, S, ByP, KD, MP, V, SD 
V -  V, S, ByP, MP, C, L, M, KD 
SD -  SD, KD, M, L, C, ByP, S, V, MP 
KD -  KD, SD, ByP, M, L, C, MP, S, V 
L -  L, M, C, S, KD, ByP, SD, MP, V 
MP -  MP, --------------------------------- 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta inkallelseordning i enlighet med förslaget för tiden  

2023-02-14 – 2026-12-21 

Slutligt beslut skickas till 
Samtliga partier 
Administrativ service 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 176 Dnr 2022/1468 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 181 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-02 

Referens 
Dnr 2022/5    

Funktionshinder och stöd  
Jessica Eriksson, 0247-80 462 
Jessica.eriksson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
LSS 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2022 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – man 
Beslut: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Daglig 
verksamhet enligt 9§10. 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-13 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-02 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Anna Wikberg 
Enhetschef Jessica Eriksson 
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Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 174 Dnr 2022/421 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
särskilt boende 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
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Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 183 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-04 

Referens 
Dnr 2022/7    

Avdelning: Boendesamordnare SÄBO 
Ansvarig: Pia Wahrén  
E postadress: pia.wahren@leksandkommun.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
särskilt boende 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 12 ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-02 
Ärende 2 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08 
Ärende 3 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 4 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24  
Ärende 5 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-30 
Ärende 6 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-14 
Ärende 7 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-23 
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-04 
 

Referens 
Dnr 2022/7 

Sida 
2(2) 

 

 

Ärende 8 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-17 
Ärende 9 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-20 
Ärende 10 – Man 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-05-09 
Ärende 11 – Kvinna 
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §) 
Datum för gynnande beslut: 2022-06-27 

 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-04 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Johan Karén 
Boendesamordnare Pia Wahrén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

 
  

Kommunstyrelsen   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 175 Dnr 2022/423 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens protokoll 2022-11-08, § 180 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 

138



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-09-28 

Referens 
Dnr 2022/4    

Indvid- och familjeomsorg 
Gunilla Andersson 0247-80440 
Gunilla.andersson1@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3/2022 – 
individ- och familjeomsorgen 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2022 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.  
Ärende 1 – barn 
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen) 
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-28 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Socialsekreterare Gunilla Andersson 
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