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Kommunfullmäktige 

Tegera Arena  Sparbanksfoajén måndag den 29 november  kl 13.00 

 

Observera att sammanträdet är fysiskt och äger rum på Tegera Arena.  

Ärenden med förslag till beslut 

1 Fastställande av dagordning 
Kommunfullmäktige beslutar 
 1.  Fastställa dagordningen. 
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Information om Coronaviruset 
Muntlig information av Caroline Smitmanis Smids, 
kommundirektör. 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021  
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mnkr för 2021 

och uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny 
slutkostnadskalkyl i början på 2022. 
 

 

2021/1089 
 
 
 
 
 
 
2020/324 
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4 Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta avfallstaxa för 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1209    

5 VA-taxa 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2022, i 
enlighet med förslaget. 

2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1211    

6 Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

2. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet 
med förslaget.  

3. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands 
kommun i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer 
för 2022. 

4. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 
och ersätter tidigare maxtaxa. 

2021/1269    

7 Externa taxor kost och lokalvård 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med 
förslaget.  

2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

2021/1179    

8 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och 
mättaxa.  

 
 
 
 
 
 

2021/1280    
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9 Mål och budget 2022-2024, skattesats 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 
kr per skattekrona. 

2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och 
finansiella mål och ramar för budget 2022–2024 samt 
investeringsbudget 2022–2025, med de förändringar som 
anges nedan: 
Återinförande av kulturbidragen med 250 tkr/år för hela 
planperioden och ett nytt stöd till lokala föreningar som 
arbetar med barn och unga med 150 tkr för år 2022. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare fatta beslut om 
regelverk och formalia avseende dessa kultur- och 
föreningsstöd.  
Mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår 
egen medarbetarundersökning, där vikten av en god 
arbetsmiljö och ett gott ledarskap lyfts, anslå 2 miljoner kr/år 
till kommundirektörens förfogande för perioden 2022-2023. 
Detta för att utveckla både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela 
förvaltningen och alla medarbetare. 

3. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med 
information och underlag för erforderliga beslut i syfte att 
skapa en mer långsiktig styrning med en tydlig process även 
för planering och uppföljning.  

 

2021/691    

10 Vision 2030 för Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun. 

2021/99    

11 Redovisning Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

2020/796 
 

   

 
1. Ta emot arvodesberedningens slutrapport.  
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  
3. Entlediga beredningen. 
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12 Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som 

varje parti får i fullmäktige, dock med tillämpning av 
bestämmelserna i vallagen om ytterligare ersättare för partier 
som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först 
när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF  
2015-05-04, § 57, i enlighet med första punkten, att gälla 
från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 
2020-12-10, § 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, 
att gälla från den 1 januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: 
Grundstödet (per parti) ändras från 25 % till 30 % av 
prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-9 ändras från 25 % till 
30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- ändras från 
17 % till 20 % av prisbasbelopp. Ändringen gäller från och 
med 1 januari 2023. 

2020/796    

13 Cykelplan 2021 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Anta Cykelplan 2021.  
2. Nu gällande cykelplan 2012 (2012/286) upphör att gälla.  

2021/640    

14 Föreskrifter avfall Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering 

i enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB. 

2021/1151    

15 Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Gå vidare med att ta fram underlag för att utöka den 
gemensamma vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands 
och Rättviks kommuner med AME och integration. Även 
nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget. 
 
 

(fort.) 
 

2021/801    
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2. Uppdra åt förvaltningen att: 
 

2.1. i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta 
fram förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur 
sekretessfrågorna ska lösas och tidsplan för 
huvudmannaskapsövergång för berörda.  

2.2. tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, 
såsom budget, och rapportering från nämnden till 
respektive avtalspart framgår av bilaga till avtalet. 

2.3. tillse att revisionens rekommendationer i rapporten 
"2021/191 Revisionsrapport - Granskning av gemensam 
nämnd inom vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna 
för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01. 

 

16 Avsägelser och fyllnadsval 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Bevilja avsägelsen från PG Gregard (M). 

2. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
    PG Gregard (M). 

3. Välja xxxx till ny ersättare i kommunstyrelsen 

4. Välja xxxx till ny ersättare i individnämnden 

5. Välja xxxx till ny ersättare i valberedningen 

6. Välja xxxx till ny ledamot i Leksandsbostäder AB:s styrelse 

7. Bevilja avsägelsen från Axel Agnas (S) 

8. Begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Dalarna  
    avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige efter  
   Axel Agnas (S) 

9. Välja xxxx till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 

2018/1486    

17 Motion om att förbättra förskola och grundskolans 
ledning- och styrningsorganisation. 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anse motionen besvarad.  
 
 

2021/1148    
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18 Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Avslå motionen. 

2021/1127    

19 Anmälan om motion om att utlysa klimatnödläge samt 
tillsätta en fullmäktigeberedning i frågan 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1351    

20 Anmälan om motion om ökad trygghet och minskad 
ensamhet bland äldre 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1298    

21 Anmälan om motion om lärarlönenivå 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1296    

22 Anmälan om motion om odling 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

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

2021/1349    

23 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna rapporteringen. 

2021/1029    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 121 Dnr 2021/1089 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 35,4 mkr och 
koncernen ett överskott på 49,6 mkr. Delårsresultatet speglar inte fullt ut det 
prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket belastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 19,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 18,8 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 27,9 mkr jämfört med budget på 
3,6 mkr. Det positiva resultatet är fortsatt delvis en effekt av pandemin då 
kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet, längre 
rekryteringsprocesser samt att vikarier inte har tagits in vid kortare frånvaro.  
Även under 2021 har kommunen erhållit kompensation för 
sjuklönekostnader, dock inte på samma höga nivå som 2020.  Även 
skatteintäkterna är högre än budgeterat samtidigt som kommunen har erhållit 
flera mindre riktade statsbidrag.  
Fram till 31 augusti 2021 hade 47 % av kommunens totala investeringsram 
utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 75 % av beviljad ram.  
Investeringstakten i kommunen har delvis påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång. Den nya sporthallen ligger delvis 
före tidsplan och kommer behöva utnyttja mer anslag i år.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara hög vid årets slut för 
två mål och godkänd för sju. Ett av målen kommer inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå tre av de fem finansiella målen. Målet om 
självfinansiering av investeringar nås inte mot bakgrund av de två större 
byggnationerna. Resultatmålet nås inte heller även om årets prognos är 
positiv på grund av det negativa resultatet 2018.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 2021-08-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-15 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mkr för 2021 och 

uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny slutkostnads-
kalkyl i början på 2022.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2021 till revisorerna för 

granskning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-15 

Referens 
  

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson 
Ann-Charlotte.Zackrisson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  
 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 med årsprognos 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 35,4 mkr, och 
koncernen ett överskott på 49,6 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 19,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 18,8 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 27,9 mkr jämfört med budget på 
3,6 mkr. Det positiva resultatet är fortsatt delvis en effekt av pandemin där 
kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet, längre 
rekryteringsprocesser och att vikarier inte har tagits in vid kortare frånvaro.  
Även under 2021 har kommunen erhållit kompensation för 
sjuklönekostnader, dock inte på samma höga nivå som 2020.  Även 
skatteintäkterna är högre än budgeterat samtidigt som kommunen har erhållit 
flera mindre riktade statsbidrag.  
Fram till 31 augusti 2021 hade 47%  av kommunens totala investeringsram 
utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 75% av beviljad ram.  
Investeringstakten i kommunen har delvis påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång. Den nya sporthallen ligger delvis 
före tidsplan och kommer behöva utnyttja mer anslag i år.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vara hög vid årets slut för 
två mål, godkänd för sju men ett av målen inte kommer nås under året. 
Kommunen förväntas nå tre av de fem finansiella målen. Målet om 
självfinansiering av investeringar nås inte mot bakgrund av de två större 
byggnationerna. Resultatmålet nås inte heller även om årets prognos är 
positiv på grund av det negativa resultatet 2018.  
 

Förslag till beslut 
1. Godkänna delårsrapporten. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mkr för 2021 och 

uppdrag åt förvaltningen att återkomma med en ny slutkostnads-
kalkyl i början på 2022.  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Delårsrapport per den 2021-08-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-15 

9



Leksands kommun 

Datum 
2021-10-15 
 

Referens 
Dnr Dnr 

Sida 
2(2) 

 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomiavdelningen 
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Delårsrapport med 
årsprognos 2021 
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Sammanfattning 
Arbetet under 2021 vägleds fortfarande av Vision 2025 som antogs 2012 och av de 10 politiska mål som 
beslutades under 2019. Kommunen har även under 2021 i stor utsträckning präglats av covid-19. Inom 
vissa verksamheter har påverkan fortsatt varit mycket stor, så som fritid, kultur, äldreomsorgen och inom 
skolan  som även under våren hade en del distansundervisning.   

I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 35,4 mkr, och koncernen ett överskott på 49,6 
mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden 
ökar under hösten vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  

Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 19,6 mkr vilket skulle innebära 
en resultatförbättring med ca 18,8 mkr jämfört med budget. Prognosen för koncernen är 27,9 mkr 
jämfört med budget på 3,6 mkr. Det positiva resultatet är fortsatt delvis en effekt av pandemin där 
kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet, längre rekryteringsprocesser och att 
vikarier inte har tagits in vid kortare frånvaro. Även under 2021 har kommunen erhållit kompensation för 
sjuklönekostnader, dock inte på samma höga nivå som 2020.  Även skatteintäkterna är högre än 
budgeterat samtidigt som kommunen har erhållit flera mindre riktade statsbidrag.  

För de helägda kommunala bolagen ser prognosen både bättre och sämre ut jämfört med budget.  
Leksandsbostäder redovisar ett positivt resultat på +13,3 mkr och prognostiserar ett resultat på +14,6 
vilket är 8,4 mkr bättre än budet. Det positiva resultatet beror i första hand på lägre kostnader för 
taxebundna kostnader och uppvärmning och reparation och underhåll samt reavinst vid försäljning av 
arbetsmaskin. 

Leksand Vatten gör ett resultat på  + 0,8 mkr under perioden men prognosticerar samtidigt ett 
underskott på 6,3 mkr på helåret mot budgeterat -3,4. Underskottet kommer bokföras mot tidigare års 
upparbetade vinster. Bolaget har ökade kostnader för produktion inom avfallsverksamheten, samtidigt 
som intäkterna är lägre än budgeterat. Inom VA-verksamheten är intäkterna betydligt lägre, troligen 
beroende på lägre förbrukning vid större företag på grund av pandemin. Även avskrivningskostnaderna 
har ökat inom VA-verksamheten.  

Fram till 31 augusti 2021 hade 47%  av kommunens totala investeringsram utnyttjats. För helåret ligger 
prognosen på 75% av beviljad ram.  Investeringstakten i kommunen har delvis påverkats genom att en 
del exploateringsprojekt inte kommit igång på grund av resursbrist. 

Årets prognos är osäker bland annat på grund av osäkerheter kopplad till ökad semesterlöneskuld då 
många verksamheter hade begränsningar kring semester under sommaren för att klara bemanningen. 
Även ersättningarna från Migrationsverket bedöms osäkra och ansökan har tagits med till 60 % av sökt 
belopp för prioriterade grupper.  

Kommunens vision 
Arbetet med att ta fram en ny vision med utblick mot 2030 pågår under 2021.  Men ännu vägleds arbetet 
av visionen från 2012, Vision 2025, om att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”: 
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”Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, 
professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och 
känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och 
hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en 
styrka. I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och 
levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna 
arkitekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands 
småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och restauranger. I Insjön hittar man ett 
modernt industri- och handelscentrum. Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, 
föreningar, byar och företag och kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd skog och 
öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Vi är ledande inom 
hälsa och idrott, och både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Här finns självklart också god 
tillgång till vård på nära håll.  

Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor och företag. I 
Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga 
buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till arbete och studier i vår region eller 
vidare till Arlanda-Stockholm.” 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Viktig förhållande för resultat och ekonomisk ställning  

Pandemin har fortsatt att påverka samhället men mycket har fungerat väl trots restriktioner och 
anpassningar. Kommunens verksamheter har fortsatt varit påverkade, vilket har inneburit både 
minskade kostnader och minskade intäkter inom exempelvis fritid. Kommunen har erhållit kompensation 
för sjuklönekostnader även under 2021, men även beslutet om sänkta arbetsgivareagifter för unga samt 
ökade statsbidrag har haft en positiv effekt på kommunens resultat och helårsprognos.  För Leksand 
vatten har pandemin inneburit både minskade intäkter och ökade kostnader. För 2021 prognostiserar  
Leksand Vatten ett resultat som är 2,9 mkr sämre än budget. Så länge pandemin har en påverkan på 
verksamheten är det svårt att se de långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen för koncernen 
kommer påverkas på sikt 

En relativt god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut 2021. Den ändringsbudget 
som fullmäktige beslutade om under våren innehöll en uppjustering av skatteintäkterna enligt prognosen 
i februari.  

Leksand har under året haft en relativt stor befolkningsökning. Kommunens befolkning ökade under 
perioden med 200 invånare och uppgår nu till 16 001. Det är mycket positivt med en ökad befolkning 
men mönstret att den en ökning av antalet äldre ser ut att hålla i sig. Under 2021 har Leksand dock även 
haft en ökning i antalet barn i grundskoleålder.  

Ändringen av livslängdsantagandet i den så kallade RIPS-räntan har inneburit ökade avsättningar för 
pensioner under året och en ökning av ansvarsförbindelsen, men pensionskostnaderna förväntas i sig 
inte öka i någon större utsträckning de närmaste åren.  
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Dalavatten och avfall AB har under året genomfört en nyemission. Aktiekapitalet har ökat från 680.000 kr 
till 4.000.000 kr och soliditeten har därmed ökat från 1,5% 31 december 2020  till 9,6% 31 augusti 2021. 
LVAB har förvärvat aktierna för kommunens räkning.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten under hela rapporteringsperioden. Kultur och fritid har 
verksamhetsmässigt påverkats mest genom restriktionerna under första halvåret 2021, men även 
äldreomsorgen och skolan har haft betydande verksamhetspåverkan. Leksandsbostäders verksamhet har 
inte påverkats av pandemin i någon större utsträckning 2021. Däremot har de gällande restriktionerna 
medfört att LBAB fortsatt anpassa verksamheten vilket påverkat såväl hyresgäster som den egna 
personalen.  

Leksands kulturmiljöprogram färdigställdes våren 2021 och antogs av fullmäktige i maj. Leksands 
kulturmiljöprogram ska visa hur kommunen och fastighetsägare kan använda, utveckla och tillvarata 
kulturmiljön för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö. Programmet är också ett stöd vid 
handläggningen av plan- och bygglovsärenden. Inom bygg ser vi ett fortsatt mycket högt tryck på ny- och 
ombyggnation av villor och bostadshus. 

Digitaliseringen och samverkan inom e-Dala har fortsatt och en lång rad nya e-tjänster har lanserats och 
digitala kommunikations- och mötesformer är nu så etablerade att de kommer vara självklara att 
bibehålla och utveckla även efter pandemin.   

Arbetet med den nya sporthallen går enligt tidplan och ligger i vissa delar till och med före plan. Dock har 
pandemin och den brist på byggmaterial som vi sett globalt inneburit att vissa poster har blivit dyrare än 
beräknat.  

Även bygget av det särskilda boendet i Tibble går enligt tidplan och har nu fått sitt officiella namn: 
Lyckavägens särskilda boende. Många andra planprocesser är dock fortsatt försenade på grund av att 
ärenden överklagas. Detta påverkar både kommunen och Leksandsbostäder.  

Förväntad utveckling 

Leksand fortsätter att utvecklas kommunen och möjliggöra för en ökad befolkning. Flera stora 
exploateringsprojekt är dock försenade men ligger nu i startgroparna. Leksands bostäders planering för 
byggnationen av 42 lägenheter i kvarteret Storgärdet i Leksand fortsätter. Huset kommer att bli ett så 
kallat stjärnhus och projektet har därför fått namnet Stjärnan. I september avslog Mark- och 
miljödomstolen  överklagandet av bygglovet. Förhoppningar finns att byggnationen ska kunna starta 
under senhösten 2021 för att möjliggöra inflyttning under 2022. Under våren 2022 förväntas även bygget 
av nya smålägenheter i kvarteret Paraden komma igång.  

Kommunen har en utmaning i att säkerställa en ekonomi i balans där kostnaderna inte ökar snabbare än 
intäkterna. I mål och budget för 2022 har förvaltningen arbetat med så kallade standardkostnader och 
referenskostnader för verksamheterna och detta arbete kommer fortsätta under kommande år. 
Kommunen kommer även fortsatt prioritera frågan om kompetensförsörjning för att säkerställa att det 
finns personal med rätt kompetens att tillgå i alla verksamheter. Ett arbete med kompetensförsörjnings-
planer för alla verksamheter genomförs under hösten. Ett arbete pågår även för att dra lärdom från 
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arbetet och arbetsformer under pandemin för att skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och 
möjlighet till distansarbete inom vissa verksamheter.   

Under 2021 har även beslut tagits att flytta bland annat vaktmästeri och verkstad till Leksandsbostäder 
för ett mer sammanhållet uppdrag inom vaktmästeri och utemiljö. Det nya uppdraget förväntas ge vissa 
effektiviseringar. Fastighetsuppdraget flyttas från och med 2022 från kommunledningen till 
Samhällsutveckling vilket under ledning av kommunens fastighetsstrateg förväntas leda till en effektivare 
lokalanvändning.   

Mål för god ekonomisk hushållning  
Fullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. God ekonomisk 
hushållning innebär god måluppfyllelse av finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Både de finansiella 
målen och de verksamhetsmässiga målen sätts inom ramen för de riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som kommunfullmäktige beslutat om under 2015 och delvis reviderad 2019. 

Utvärdering av de tio verksamhetsmässiga målen sker i huvudsak i årsredovisningen då många 
indikatorer mäts efter delårsrapporten har tagits fram.  

Verksamhetsmässig måluppfyllelse 
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för kommunens 
arbete. 

Beslutade mål Bedömning mål  

Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom 
miljö- och klimatområdet.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Satsningar har gjorts trots 
pandemin. Bedömningen baserar 
sig även på utvärdering av 
miljömålen. 

Öka medborgarnas välmående och trygghet 
genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 
samt motverka missbruk och utanförskap.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Insatser har fungerat trots 
pandemin. Viss osäkerhet finns 
kring pandemins långsiktiga 
effekter inom skolan och 
omsorgen vilket kommer följas 
upp under närmaste året.  

Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor.  Ej godkänd Resultaten är svagt sjunkande 
inom grundskolan. Genomförda 
åtgärder har ännu ej haft avsedd 
effekt. Sektorn arbetar med ny 
analysmodell. Samtidigt har 
Leksand goda resultat inom 
gymnasieskolan. 

Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse 
för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

Godkänd Bedöms hamna på godkänd 
måluppfyllelse, även om man 
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Leksand som plats att leva, bo och verka  
 
Övergripande mål: 18 000 invånare 
 
Förvaltningen har fortsatt att arbeta mot vision 2025 och målet att bli 18 000 invånare. Vi är en kommun 
i topp vad gäller kultur, sport och friluftsliv och den positionen ska upprätthållas där det är möjligt.    
 

förskolan.  måluppfyllelse delvis hittat andra former för 
dokumentation än DUK:ar. 

Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning 
en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg med 
inflytande över sin livssituation.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Åtgärder för att vända 
utvecklingen har vidtagits och 
bedömningen är att resultatet vid 
årets slut kommer vara godkänt. 

Verka för en kompetensförsörjning som möter 
både medarbetarens och den lokala 
arbetsmarknadens behov.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög 
under 2021, men inom en sektor 
är resultatet bättre än före 
pandemin. Goda resultat inom 
vuxenutbildningen och positiva 
resultat inom HME ger godkänd 
helhetsbedömning. 

Upprätthålla vår position som kulturkommun 
samt fortsätta vara en av landets främsta sport- 
och friluftskommuner – med fokus på barn och 
unga.  

Hög 
måluppfyllelse 

Leksand är fortsatt Dalarnas bästa 
friluftskommun och kulturkartan är 
mycket populär. Besöken på 
kulturhuset ha påverkat av 
pandemin.  

Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens 
uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Biblioteket och Leksandshallen har 
påverkats av restriktionerna men 
ett stort antal nya e-tjänster har 
utvecklats.  

Skapa förutsättningar för fler bostäder och 
företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela 
kommunen.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

Mycket högt tryck på bygglov men 
handläggningstiderna har klarats. 
Indikatorn om gång- och 
cykelvägar beräknas nås innan 
årets slut.  

Verka för bättre arbets- och studiependling i 
regionen och för gynnande kommunala/regionala 
samarbeten.  

Hög 
måluppfyllelse 

Samverkan har stärkts under 
pandemin. Covid-19 har delvis ritat 
om kartan och vi har en digital 
rörlighet som förväntas vara 
gynnsam för kommunen.  
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Per den 31 augusti hade Leksands kommun 16 001 medborgare vilket är fler än vad vi någonsin tidigare 
varit. Ser man också till den stora efterfrågan på tomter samt stort inflöde av bygglov för nybyggnad av 
en/tvåbostadshus (villor) tyder det på att denna trend fortsätter. Den 31 augusti hade Leksandsbostäder 
4 outhyrda lägenheter vilket motsvarar 0,4% av lägenhetsbeståndet. Antalet som registrerar sig i den 
kommunala kön har fortsatt att öka stadigt och uppgick i början av augusti till 3 042 personer. 

 
 
 
Diagram 1: Befolkningsutveckling 2005-aug 2021 
 
Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 
samt motverka missbruk och utanförskap.  
 
Öppenvården arbetar aktivt för att skapa en öppen och välkomnande verksamhet med låg tröskel. Det 
görs genom öppet intag, annonsering och erbjudande om råd, stöd, utbildningar och att de har enkla 
vägar att kontakta och söka stöd från. 
 
Samverkan sker mellan flera aktörer såsom IFO, beroendemottagningen, öppenvårdspsykiatrin och 
vårdcentralen för att underlätta för de som har störst behov av att få samordnade insatser på ett enkelt 
sätt.  
 
Verksamheterna arbetar med att få till hemmaplanslösningar i och med flyktingmottagande för de 
föräldrar och barn vilka har helt andra bakgrunder och uppväxtförhållanden än vad socialtjänsten och 
öppenvården tidigare varit vana att möta och arbeta med. Det ger nya utmaningar för att bland annat 
säkra barns uppväxtmiljö.  
 
Avvikelser 
 Under första halvåret har en minskning skett av insatser för vuxna missbrukare som en följd av 

pandemin.  
 
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 
med inflytande över sin livssituation. 
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På de särskilda boendena finns ett tydligt arbetssätt och en stor medvetenhet om måltiderna och den 
fysiska aktivitetens betydelse för äldre för att främja ett friskt, hälsosamt och värdigt åldrande. Effekten 
av att erbjuda de äldre fler måltider jämnt fördelat under dygnet samt motverka stillasittande innebär 
idag att de äldre har blivit piggare och starkare och risk för undernäring, fall och trycksår har minskat 
påtagligt. Verksamheterna erbjuder ett rikt utbud av sociala aktiviteter och social gemenskap för att 
uppmuntra trivsamma måltider, mellanmål och fysisk aktivitet.  
 
Individuella genomförandeplaner upprättas tillsammans med den äldre i samband med inflyttning till ett 
boende eller för insatser i hemmet och en näransvarig undersköterska utses.  
 
Handläggarna arbetar aktivt med att stödja de äldre och de med funktionsnedsättning att vara delaktiga i 
beslut och att de får välja utförare av sina hemtjänstbeslut. Verksamheten strävar efter att så få 
medarbetare som möjligt utför insatserna då kontinuitet är viktigt för kunderna. Ett nytt 
introduktionsprogram är framtaget för vikarier inom hemtjänsten och fler chefer har anställts för att 
minska personalgrupperna. Projektet ”Hållbar hemtjänst” ska få en nystart. Under 2021 fokuserar man 
inom hemtjänsten på att stärka arbetet med dementa. Alla nya vikarier genomgår ett språktest, vilket 
leder till att det går att utläsa om personen kan läsa och förstå skrift samt skriva för att öka 
patientsäkerheten och kundnöjdheten. 
 
Avvikelser 
 Många aktiviteter för de boende på våra särskilda boenden har ställts in på grund av pandemin. I 

stället har de små aktiviteterna på avdelningarna ökat och anpassats efter det rådande läget. 
 Kunderna inom hemtjänsten har visat missnöje med kontinuiteten, krav på kön och etnicitet och att 

flera vikarier saknar läkemedelsdelegation. Dessa synpunkter kan komma att spegla måluppfyllelsen 
negativt. 

 Anhörigstödsarbetet har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 
 Hemtjänsten ska påbörja arbetet med verksamhetsanpassat schema men detta har blivit något 

försenat på grund av pandemin. 
 
Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och den lokala 
arbetsmarknadens behov.  
 
En av förvaltningens stora utmaningar är att upprätthålla en god nivå av kompetensförsörjning. Det är 
viktigt att både kunna behålla befintliga och attrahera nya medarbetare. Till exempel har Högskolan 
Dalarna tappat examinationsrätten för förskolelärare vilket innebär att det kan bli tuffare konkurrens om 
de som finns i regionen. Det är också viktigt att se över vilka nya kompetenser som kommer att krävas i 
förvaltningen framöver. Alla verksamheter har i uppdrag att uppdatera och göra en nulägesbeskrivning 
av framtida kompetensförsörjning. I den bedömning som görs är det viktigt att beakta det som sker i 
omvärlden. Materialet ska resultera i en ny kompetensförsörjningsplan.  
 
Att ta emot studenter och praktikanter är också en viktig del av kompetensförsörjningen. Sociala sektorn 
tar till exempel emot elever från undersköterskeutbildningen, socionomstudenter, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och psykoterapeuter flera gånger per år. Många av dessa elever har blivit viktiga 
timvikarier under helger och sommarsemestrar och så småningom har flera valt att efter sin utbildning 
söka vikariat eller tjänster inom verksamheten. Dessutom utvecklas samtidigt medarbetarna då de måste 
vara uppdaterade på senaste rönen och att studenterna i sin tur uppdaterar medarbetarna.  
 
Som ett led i att rusta kommunen inför en ny arbetsmarknadspolitisk situation där bland annat 
Arbetsförmedlingen har ett nytt uppdrag från 2022 ses vuxenutbildningens och arbetsmarknads- och 
integrationsenhetens arbete över. Genom att till exempel utöka uppdraget för den gemensamma 
nämnden Leksand-Rättvik kan våra kommuner stå bättre rustade och förberedda för det tomrum som 
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kan uppstå i och med att Arbetsförmedlingen inte längre har matchningsuppdraget och för att möta de 
demografiska utmaningar som våra kommuner står inför. Om vi bättre kan rusta och matcha våra 
medborgare säkerställer vi kompetensförsörjningen samtidigt som vi ser till att folk kommer ut i egen 
försörjning. Båda är en förutsättning för att vi som kommun ska kunna upprätthålla välfärden för såväl 
unga som äldre. 

 
Avvikelser 
 Under pandemin har det varit svårt att ta emot praktikanter och studenter på grund av rådande 

restriktioner. 
 
Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner med fokus på barn och unga.  
 
Leksands kommun har återigen placerat sig högt i Naturvårdsverkets ranking ”årets friluftskommun”. I år 
hamnade vi på plats fem, en klättring från förra årets plats tolv. Vi fortsätter därmed vara bäst i Dalarna 
för elfte året i rad. 
 
Avvikelser: 
 Kulturhuset och Leksandshallen har mer eller mindre hållit stängt fram till sommaren som en 

konsekvens av pandemin. Detta påverkade våra medborgares möjlighet till fysisk aktivitet samt 
tillgången till kultur. Detta visade sig även i resultaten från SCB:s medborgarundersökning som hade 
något försämrade siffror gällande våra medborgares uppfattning om tillgänglighet till kulturella 
evenemang. Nu har verksamheterna succesivt kunnat öppna upp igen men de ekonomiska 
konsekvenserna kommer märkas långt i på 2022 då till exempel nyttjandet av köpta kort på 
Leksandshallen förlängs. 

 När Leksandshallen varit stängt har personalen i stället flyttats till Granberget där de behövt för att 
klara skötsel och drift under högsäsong. Det är något som behöver ses över framöver då allokerad 
personal till Granberget visat sig vara otillräckligt.  
 

Mål 8 – Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 
kommunens service och tillgänglighet.  
 
För att underlätta för medborgarna fortsätter förvaltningen att utveckla e-tjänsteplattformen.  
Det innebär att skapa möjligheter för verksamheterna att bygga e-tjänster som exempelvis gör det 
enklare för medborgare att komma i kontakt med eller ansöka om saker hos kommunen, eller enklare 
och minskad handläggning hos förvaltningens medarbetare. Se vidare under avsnittet digitalisering.  
 
Det pågår även ett ständigt utvecklingsarbete med kommunens webbplats och olika konton i sociala 
medier. 
 
Avvikelser: 
 Det planerade varumärkesarbetet har blivit försenat på grund av att de resurserna har behövt arbeta 

med pandemirelaterade frågor i stället. Arbetet kommer dock att intensifieras under hösten och 
fortsätta under 2022. 

 Dialogen med medborgarna har påverkats under pandemin. Även om förvaltningen hittat andra 
vägar att kommunicera har möjligheten till fysiska möten blivit lidande, vilket har lett till en 
mötesskuld och en stor förväntan på att nu äntligen få möjlighet att mötas fysiskt igen. 

 
Mål 9 – Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.   
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Det är ett högt byggtryck i kommunen just nu. Totalt antal byggärenden i perioden januari-augusti var 
388 att jämföra med 322 förra året. När det gäller bygglov för nybyggnationer kan man se ett ökat 
intresse för att bygga och bo även i mindre centrumnära byar såsom Tällberg, Sunnanäng och Hjulbäck.  
 

    
Diagram 2: Antal byggärenden jan-aug 2018-2021 
Diagram 3: Antal bygglov för villor och fritidshus 2019-2021 
 
Intresset för etableringar inom Limhagsområdet är stort och förvaltningen förbereder för möjligheten att 
ytterligare tillskapa fastigheter bortanför kommunens förråd.  
 
Avvikelser: 
 En stor utmaning i arbetet med att möjliggöra nya bostäder och bostadsområden är det stora antalet 

överklaganden som sker. Under perioden har till exempel byggnationen av Leksandsbostäders 
flerbostadshus på Käringberget återigen överklagats, det är vidare förseningar för Åkerö brofäste då 
omfattande undersökningar i relation till omgivande kulturmiljö håller på att genomföras, och ett 
antal bygglov relaterade till villor/fritidshus är överklagade.  

 
Mål 10 – Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande av 
kommunala/regionala samarbeten.   
 
Inom förvaltningen pågår många samarbeten på både kommunal och regional nivå. Det är en 
förutsättning för att klara det kommunala uppdraget och för att nyttja resurserna på bästa sätt.  
 
Till exempel har vi sedan lång tid en gemensam telefoniplattform och nu även en gemensam e-
tjänsteplattform tillsammans med övriga dalakommuner. Ett annat exempel är att hälso- och sjukvården 
haft ett utbyte med Regionens specialiserade palliativa team, att det från 2022 startar ett samarbete 
med Rättvik där de köper tid från vår demenssköterska och att ett samarbete sker med Rättvik och 
Gagnef där kommunerna delar på en MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering). Under pandemin har 
samarbetet med primärvården stärkts vilket ses som en bra början när omställningen till den nära vården 
tar fart. Arbete pågår också för att skapa en gemensam familjerätt med Rättviks kommun.  
 
 Miljö i samhället  
 
Mål 1 – Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
 
För att få en nystart i hållbarhetsarbetet har en hållbarhetsstrateg på konsultbasis anlitats som är 
specialiserad på just hållbarhetsarbete på kommunal nivå. Denna har under sensommaren skickat ut en 
enkät till bland annat närmare hundra medarbetare. Enkäten ställer frågor kring vad man tycker är viktigt 
i relation till hållbarhetsarbetet inom kommunen. Resultatet av enkäten kommer att användas i 
framtagandet av nya miljömål. Under perioden har förvaltningen presenterat en slutrapport av befintliga 
miljömål. Rapporten visar vad vi som kommun har uppnått, vad som inte uppnåtts samt lyfter fram 
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områden som är viktiga att ta i beaktning när vi skapar nya miljömål. Rapporten har presenterats för 
samhällsbyggnadsutskottet och allmänna utskottet i augusti.  
 
Sedan 2017 återvinns datorer och datatillbehör genom ett företag som samlar in datorer och 
rekonditionerar gamla hårdvaror (datorer, plattor, servrar, nätverksutrustning). Det pågår även ett 
kontinuerligt arbete att minska energianvändningen i verksamheterna genom att arbeta med 
strömsparläge på datorer och annan utrustning.  
 
Så långt det är möjligt inkluderas miljö- och hållbarhetskriterier i de upphandlingar som genomförs. Som 
exempel ställs det krav på lågt miljöavtryck i de upphandlingar av hårdvaror som görs och vid 
upphandling av kem och förbrukningsmaterial. 
 
I köken planeras matsedeln utifrån ett klimatperspektiv. Andelen ekologiska livsmedel vid delåret 2021 
uppgick till 18,7 %. Den pågående livsmedelsupphandlingen som görs ur ett hållbarhetsperspektiv 
kommer förmodligen att förbättra resultatet med tanke på att fler ekologiska livsmedel upphandlas. 
Matsvinnet är som högst i Gästishallens matsal och det är också där det serveras flest portioner. Att 
sänka matsvinnet är ett pågående arbete i samtliga kök, och ett sätt är att medvetandegöra och 
synliggöra matsvinnet främst för elever och pedagoger. Gästishallen medverkar även i en gemensam 
matsvinnsgrupp i Dalarna för att byta erfarenheter och kompetens med varandra.  
 

Indikatorer Resultat 
delår 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå 

18,7% 18 % 21 % 25 % 
(övre 

kvartile
n) 

50 %  25 % 
(lägsta 
kvartile

n) 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
andel % 

18,7% 18 % 21 % >30% 25-30% <25% 

Matsvinn Gästishallen, 
gram per portion 

29,4 g 32,5 g Ingen 
mätning 

<35 g 35-70 g >70 g 

Tabell 1: Resultat delår 2021 för andelen ekologiska livsmedel och matsvinnet i Gästishallen 
 
Under året kommer fokus också läggas på att informera om kommunens arbete med vår miljö i 
samhället för att medborgarna och medarbetarna ska få en bättre inblick i allt miljöarbete som bedrivs.  
 
Avvikelser 

 Det ekologiska målet kommer inte att uppnås för året på grund av för lite upphandlade ekologiska 
livsmedel i befintligt avtal. Nya upphandlingen innehåller en högre ekoprocent. 

 Ekonomiavdelningen har erbjudits stöd från SKR inom hållbar upphandling men har tyvärr varit 
tvungna att avstå det på grund av resursbrist i samband med vakans på upphandlingsenheten. 
   

Digitalisering  
 
Förvaltningen har satt upp ett centralt e-kontor för att underlätta för utvecklingen av e-tjänster. Ett 
samarbete sker även med regionens övriga kommuner som är med i e-Dala. Ett stort fokus ligger på 
arbetet med att ta fram e-tjänster som gör våra tjänster enklare och mer tillgängliga för våra 
medborgare. Det minskar även på den administrativa bördan för personalen vilket leder till en bättre 
arbetsmiljö och en effektivare förvaltning.  
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I utbildningssektorn har det under våren inrättats ett lokalt e-kontor bestående av fyra personer som 
sammantaget motsvarar en heltidstjänst. De har även haft möjlighet att bistå andra sektorer att utveckla 
e-tjänster utifrån att det gagnar hela förvaltningen. I sociala sektorn har en välfärdstekniker anställts. 
Tjänsten har ett övergripande ansvar och samordning av så kallad trygghetsskapande teknik.  
 
E-tjänsten för skolskjuts, som var ett samarbete inom regionen, lanserades i våras. Automatiseringen har 
lett till att tid frigjorts för skolskjutshandläggaren som då i stället kan nyttjas för andra arbetsuppgifter. I 
samband med skolstart lanserades sju e-tjänster som samtliga ligger i linje med förvaltningsplanens 
målsättning om en digital skolstart: 

 Ansökan om barnomsorgsplats - förskola 
 Lämna inkomstuppgifter - förskola och fritidshem 
 Säga upp plats - förskola och fritidshem 
 Skolval - grundskola och fritidshem 
 Modersmålsundervisning - ansökan och uppsägning 
 Språkval inför årskurs 6 (går att ansöka från och med våren 2022) 
 Lämna studieintyg och arbetsschema inom förskola och fritidshem 

 
Nedan följer ett urval av exempel på andra digitaliseringsinsatser och e-tjänster som förvaltningen 
lanserat eller arbetar med: 

 On- och offboarding (när en medarbetare börjar och slutar sin anställning) 
 Specialkostintyg i skolan 
 Digitala mätvärden för blodtryck, blodsocker, vikt, med mera inom omsorgen 
 Digitala läkemedelsskåp i hemsjukvården 
 LifeCare Mobile Omsorg – ett system där dokumentation läggs in direkt i mobilen 
 Signera avtal gällande lånedator för elever på Leksands gymnasium 
 Digitala företagsfrukostar och webb-TV 
 Digitala samrådsmöten 
 Tidsbokning Leksandshallens gym 
 Ansökan av grävtillstånd och trafikanordningsplan med koppling till NVDB (Nationella 

vägdatabasen) utan dröjsmål med handläggningstid hos Transportstyrelsen 
 Digitalt kulturmiljöprogram 

 
Avvikelser 
 Ett kontinuerligt högt tryck på IT-avdelningen påverkar tidsmässigt interna leveranser och leveranser 

till verksamheterna. Avdelningen har under året haft flera vakanser men är nu bemannade enligt 
budget.  

 
Arbetsmiljö  
 
Det övergripande HME-resultatet för förvaltningen är något bättre jämfört med 2020. Resultatet för 
arbetsmiljön är på helheten godkänt och har också förbättrats något jämfört med 2020. Däremot 
upplever många medarbetare att de inte har energi kvar efter jobbet och så har det sett ut de senaste 
åren. Chefernas arbetsmiljö är också över lag oroväckande där flera sektorer har anmärkningsvärt låga 
arbetsmiljöresultat vilket inte är ett hållbart resultat över tid.  
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Tabell 2: Övergripande HME- och arbetsmiljöresultat förvaltning och per sektor 
 
Många medarbetare och framför allt chefer upplever att det är svårt att upprätthålla energin, få balans i 
tillvaron och att hitta stunder för återhämtning. Den fysiska arbetsmiljön är inte tillfredsställande i alla 
verksamheter. Flera chefer har allt för många medarbetare. Många medarbetare är specialister och 
ensamma i sina roller.  
 

 
Tabell 3: Arbetsmiljöresultat för medarbetare jämfört med chefer 
 
Resultaten från medarbetarenkäten har presenterats för respektive avdelning och enhet och nu pågår en 
analys i både grupp och på individnivå. Handlingsplaner för röda och orange resultat tas fram.  
I årets medarbetarenkät ställdes det även frågor om för- och nackdelar med distansarbete. Pandemin 
har gett oss nya sätt att arbeta på och distansarbete är något vi analyserar både de negativa och positiva 
effekterna av. Det har tillsatts en projektgrupp som arbetar med medarbetarnas återgång efter 
pandemin, både för de som har arbetat på distans och för de som haft ett arbete med stora 
anpassningar. Syftet med projektet är att Leksands kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som på ett 
ansvarsfullt sätt med medborgarnas behov och hållbarhet i fokus tar tillvara de positiva effekterna och 
drar lärdom och motverkar de oönskade effekterna av distansarbete och digitala forum för möten, 
kompetensutveckling och samarbete under pandemin. 
 

2021 Förvalt n ing
t ot alt

Verksam het s-
st öd

Sam hälls-
ut veck ling

Ut bildnings-
sek t orn

Sociala 
sek t orn

HME 1-5 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Motivation 4,13 4,09 4,15 4,04 4,05 4,18 4,30 4,24 3,98 3,94
Ledarskap 4,17 4,11 4,26 4,28 4,21 4,41 4,28 4,18 4,04 3,91
Styrning 4,28 4,22 4,19 4,23 4,04 4,23 4,36 4,32 4,27 4,04
ARBETSMILJÖ
1-4

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Arbetsglädje 3,21 3,18 3,17 3,27 3,15 3,31 3,29 3,25 3,15 3,06
Återhämtning 2,95 2,95 3,11 3,06 3,26 3,37 2,89 2,89 2,89 2,87
Hinner med 
arbetsuppgifter

2,96 2,90 3,17 3,07 3,01 3,04 2,86 2,83 2,98 2,87

Energi efter jobbet 2,75 2,69 2,92 2,81 3.04 3,06 2,72 2,64 2,67 2,60
Balans arbete och 
frit id

3,09 3,06 3,22 3,19 3,16 3,21 3,05 3,00 3,07 3,04

Nöjdhet/helhet 3,23 3,15 3,23 3,27 3,19 3,48 3,33 3,21 3,14 3,07

Skala 1-4 Verksam het sst öd Sam hällsut veck ling Ut bildning Sociala

Med-
arbetare

Chefer
Med-

arbetare
Chefer

Med-
arbetare

Chefer
Med-

arbetare
Chefer

Arbet s-
glädje

2020 3,29 2,80 3,24 3,38 3,24 3,58 3,06 3,50
2021 3,21 2,40 3,18 3,00 3,28 3,73 3,21 3,67

Åt er -
häm t ning

2020 3,10 2,00 3,41 3,00 2,88 3,25 2,87 2,92
2021 3,15 2,20 3,31 2,78 2,86 3,64 2,93 2,83

Hinner  
m ed

2020 3,13 1,60 3,12 2,63 2,84 2,58 2,87 2,25
2021 3,23 2,00 3,07 2,33 2,85 3,00 2,94 2,58

Energi 
kvar

2020 2,84 2,00 3,15 2,63 2,64 2,58 2,60 2,67
2021 2,96 2,00 3,08 2,56 2,71 3,00 2,74 2,67

Balans 2020 3,24 1,80 3,28 3,00 3,01 2,67 3,04 2,92
2021 3,25 2,40 3,20 2,78 3,04 3,27 3,08 2,83

Nöjdhet 2020 3,28 3,20 3,37 3,50 3,20 3,58 3,07 3,39
2021 3,25 2,60 3,19 3,22 3,32 3,64 3,23 3,50
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Sociala sektorn har arbetat mycket med värdegrundsfrågor för att öka tilliten och arbetsglädjen. För att 
minska stress och vantrivsel i hemtjänsten arbetar man bland annat med delaktighet kring 
verksamhetsanpassade scheman.  

Det pågår ett aktivt arbete med att förbättra arbetsmiljön vid Sammilsdalsskolan. Under pandemin 
uppfattades inte trängseln som lika påtaglig på grund av att både elever och personal periodvis 
genomfört undervisning på distans. Det skarpa läget blev alltmer akut, speciellt efter påsklovet, vilket 
möjligtvis kommer att avspegla sig i kommande uppföljning av sjukfrånvaron samt i nästkommande års 
medarbetarenkät. 
 
Sjukfrånvaron har över lag sjunkit sedan föregående år. Sociala sektorn står för en stor del av 
sjukfrånvaron som är. Under pandemin har frånvaron varit högre än ett normalt år vilket till viss del kan 
förklaras av att det har varit tydliga riktlinjer att stanna hemma vid minsta symptom eller tills provsvar 
kommit på covid-test. Inom andra verksamheter där möjlighet till distansarbete funnits märks det inte 
lika tydligt. Fler chefer har också anställts inom hemtjänsten för att ha möjlighet att aktivt arbeta med 
sjukfrånvaron och arbetsmiljön. 
 

 
Diagram 4: Sjukfrånvaro totalt 2019, 2020 och jan-juli 2021 
 

 
Diagram 5: Sjukfrånvaro januari-juli 2021, uppdelat på kort och lång tid 
 
Avvikelser 
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 Många av förvaltningens chefer är slitna och hinner inte med sina arbetsuppgifter. Det gäller framför 
allt inom verksamhetsstöd och samhällsutveckling.  

 Vakanser och sjukfrånvaro innebär att medarbetare och chefer får täcka upp för varandra och det 
sliter hårt i längden. Det innebär också en risk att ens egna arbetsuppgifter blir eftersatta. 

 Det har tagit längre tid och mer energi att rekrytera och introducera nya medarbetare på distans.  
 Sjukfrånvaron är fortsatt hög för sociala sektorn. Det är hemtjänsten som står för den högsta 

procenten och här är det nu fler chefer anställda som ska få mindre arbetsgrupper och arbeta med 
sjukfrånvaron och arbetsmiljön. 

 Hemtjänstens arbete med verksamhetsanpassat schema har blivit försenat på grund av pandemin. 
 Arbetet med att bredda kundtjänstens uppdrag för att även stötta förvaltningens samtliga chefer i 

deras vardag har blivit försenat då verksamhetsstöd har fått fokusera på att hantera den egna 
sektorns chefers arbetsmiljö. En ny tillfällig omorganisation inom sektorn kommer förhoppningsvis 
hjälpa att frigöra resurser att arbeta vidare med detta.  

 
Hög kvalitet i grundskolan  
 
Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor.  
Mål 4 – Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan.  
 

Ett av de identifierade utvecklingsområdena handlar om att upprätthålla elevernas motivation. I detta 
ingår att arbeta med ungdomarnas mående och att se till att undervisningen är stimulerande genom en 
mer differentierad undervisning. Idag ligger mycket av fokus på de elever som behöver stöd för att nå 
kunskapskraven, medan de elever som lätt når målen inte stimuleras vidare. Genom att få till en ökad 
delaktighet hos eleverna är målet att också få till ökat engagemang. Effekten ska ske ute i klassrummen 
där lärarna spelar en avgörande roll i detta arbete. För att skapa rätt förutsättningar för det krävs ett 
närvarande pedagogiskt ledarskap. Idag äts rektorernas tid upp av många andra saker. Därför har ett 
arbete med att se över skolans organisation påbörjats vilket syftar till att renodla de olika rollerna och 
ansvaren, det vill säga rektor ska få vara rektor och lärare ska få vara lärare. Genom ett tydligt mål med 
tydligare roller och ansvar samt kompetensutveckling inom centrala delar är analysen att det kan ske en 
reell utveckling ute i klassrummen som ska leda till en ökad motivation hos eleverna och därigenom en 
ökad måluppfyllelse. 

De preliminära siffrorna för årets årskurs 9-elevers meritpoäng ligger på 218,5, med reservation för att 
siffrorna brukar justeras något i samband med att de publiceras på Kolada. Detta hänger samman med 
att SCB och Skolverket har vissa andra hänsyn i sina sammanställningar. 

Det finns ännu inte redovisat hur meritpoängen avviker från modellberäknat värde för 2021. Dock har 
tidigare års resultat legat på 226,5 respektive 230,5 meritpoäng vilket har gett en residualvärde på 0,5 
respektive -1,9. Eftersom det sannolikt inte har skett några större förändringar gällande socioekonomiska 
strukturer mellan årgångarna, så skulle en prognos ligga mellan -10 och -15 i residualvärde för 2021. 
Resultatet är betydligt lägre än de föregående årgångarnas resultat. Det behöver dock inte betyda att 
arbetet ute på skolorna, i sig, har förbättrats eller försämrats. Eftersom jämförelsen av meritpoäng alltid 
sker utifrån en ny grupp individer från år till år kan ett resultat ibland avvika märkbart, både uppåt och 
nedåt jämfört med omkringliggande årgångar. I detta fall var det en årgång med fler elever som har haft 
särskilda stödbehov jämfört med avgångsklassen 2020. 
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Diagram 6: Meritpoängers avvikelse från modellberäknat värde 
 
Avvikelser 
 Åtgärder för att stärka upp resultaten inom grundskolan har ännu inte haft förväntad effekt. Arbete 

pågår inom fokusområdet med att analysera och identifiera insatser.  
 
 
LSS  
 
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 
med inflytande över sin livssituation. 
 
Förvaltningen arbetar för att öka antalet boendeplatser för LSS:s målgrupp och för att utveckla daglig 
verksamhet med fler verksamheter. LSS-personalen utbildas för att bättre kunna möta upp behoven hos 
brukarna och kontinuiteten ska förbättras för att minimera antalet personer brukaren möter. 
Aktiviteterna inriktas på fler psykiska och hälsosamma aktiviteter i samverkan mellan LSS och 
öppenvården. På gruppboenden finns boenderåd och veckoplanering för att brukarna ska kunna påverka 
sina egna aktiviteter. 

En pedagog anställs på konstverkstaden inom daglig verksamhet. Kombinationen av undersköterskor och 
pedagoger blir en bra mix för att utveckla den dagliga verksamheten framåt. Den dagliga verksamheten 
arbetar också med lågaffektivt bemötande. 
  
  
Finansiell måluppfyllelse 
I följande avsnitt redogörs för de fem finansiella målen för Leksands kommun. 

 
Mål   Prognos 

 1. Soliditeten inklusive pensionsskulden redovisad som ansvarsförbindelse 
ska årligen ha ökat jämfört med föregående års rullande treårsperiod 

 

 
Kommentarer    
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Kommunens soliditet inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas 
som ansvarsförbindelse har förbättrats flera år i rad, med undantag för 2018. 
Målet förväntas nås då soliditeten vid delårs-bokslutet uppgår till 15,9% jämfört 
med snittet för perioden 2018–2020 som uppgår till 11,9 %.  Det är väsentligt att 
soliditeten inte blir negativ och för att upprätthålla en god soliditet i 
kombination med planerade investeringsnivåer krävs överskott i verksamheten. 
    
 

 
 
Mål 

 
 
  

 
 

Prognos 

2 
Självfinansieringsgraden skall uppgå till 100 % över budgetperioden 2019-2022, 
samt för varje enskilt år 

 

Kommentarer    
Självfinansieringsgraden låg under åren med goda resultat på 100 %. För åren 2019-2022 förväntas 
självfinansieringsgraden uppgå till under 65 %. Givet stora investeringar i infrastruktur, särskilt 
boende, sporthall, med mera bedöms målet inte kunna nås.  Höga investeringar innebär ökade ränte-, 
avskrivnings- och driftkostnader. Byggnationen av det särskilda boendet i Tibble, som är den största 
investeringen under perioden 2020-2022, medför samtidigt att hyreskostnaderna minskar vilket är en 
grundförutsättning för genomförandet av investeringen.  

 
                                          Självfinansieringsgrad investeringar 

 
 
 
 
 
 
       

 
Mål   Prognos 
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3 

 
Överskottet skall motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över budgetperioden 
(2018-2022), samt för varje enskilt år 
 

 

Kommentarer    

Det prognostiserade resultat för 2021 bedöms uppgå till 2% av skatter och bidrag. Detta är en tydlig 
ökning jämfört med budget. Sett över perioden 2018-2022 kommer det dock vara svårt att nå målet 
då kommunen hade negativt resultat 2018 och ett relativt svagt resultat 2019. 

 

 

 
Mål   Prognos 

4 Sektorernas budgetföljsamhet 
 

Kommentarer    
Målet visar på kommunens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, kontroll och styrning. 
 
Under 2021 har flera av verksamheterna påverkats av pandemin både i form av ökade kostnader samt 
minskade intäkter och i vissa verksamheter minskade kostnader genom omprioritering. Nedan 
redovisas prognostiserad avvikelse för 2021. Sammanlagd prognostiserad avvikelse uppgår till ca 1%.  
 
 

  

Prognostiserad avvikelse mot budget                        2021 

Politik & förvaltningsledning     1,0    
Verksamhetsstöd     4,3 
Utbildningssektorn     0,1 
Sociala sektorn      3,9 
Samhällsutveckling      0,0 
Totalt       9,3 

 

 
Mål   Prognos 
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5. Verksamheternas nettokostnad skall inte öka snabbare än skatter och 
bidrag 

 

Kommentarer    

Målet beräknas nås under 2021. Kommunen hade en relativt låg nettokostandsökning 2020 tack vara 
stora statsbidrag och ersättningar för sjuklönekostnader. Även under 2021 ha staten betalat ut 
ersättning för sjuklönekostnader, men kostnaderna ökar mer. Det gör dock även skatter och bidrag 
vilket gör att prognosen är att målet kommer nås även under 2021.   

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2020 2021 
Verksamhetens nettokostnader + 4,5 % 
Skatter och bidrag + 4,7 % 

Differens + 0,2 % 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 
Leksands kommun bedöms enligt prognosen uppfylla kommunallagens balanskrav.  

Balanskravsutredning, mkr 2021 
Årets resultat enligt resultaträkningen 19,6 
Reducering av samtliga realisationsvinster 0,1 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 19,5 
Reservering av medel från resultatutjämningsreserven   0,0 
Balanskravsresultat 19,5 
Utgående värde RUR   60,5 

 

 

Omvärlden och framtiden  
Utvecklingen i riket  
Leksands kommun använder sig av Sveriges kommuner och regioner (SKR) skatteunderlagsprognoser 
för att beräkna framtida skattetillväxt. Skattetillväxten ökar nu lite snabbare än vad vi räknade med 
under 2020, och budgetpropositionen 2022 innehåller satsningar som förväntas öka tillväxten 
kommande år. Leksands avgift inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet ökar även 2022. På 
sikt i takt med en ytterligare ökning av antalet äldre i kommunen förväntas Leksands avgift i 
kostnadsutjämningen sjunka samtidigt som även skattekraften sjunker och kommunen erhåller mer via 
inkomstutjämningen. Leksand arbetar för att nå visionen om 18 000 invånare vilket också innebär en 
hög investeringstakt. Sammantaget ser det ekonomiska läget mer positivt ut kommande är men det 
kommer likväl innebära utmaningar på grund av ett ökat antal äldre och fler barn.  

Trots god tillväxt under 2021 och 2022 gör SKR:s fortsatt bedömningen att kommunernas ekonomiska 
förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda under flera år framåt på grund av den demografiska 
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utvecklingen. De strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför och som av SKR tidigare 
uppskattats till cirka 35-40 miljarder kronor på nationell nivå kvarstår. Andelen i arbetsför ålder 
minskar jämfört med de som är äldre än 65 år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför behov 
av effektiviseringar inom den offentliga sektorn eller skattehöjningar för att kunna upprätthålla 
välfärden på dagens nivå. 

. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTAREDOVISNING KONCERNEN (tkr)  

 
Prognos 2021 Budget 2021 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 

 
Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

Verksamhetens intäkter 171 000 163 476 112 587 110 810 211 653 207 544 

Verksamhetens kostnader -1 092 500 -1 091 467 -707 418 -677 518 -766 756 -735 490 

Avskrivningar -40 300 -44 100 -27 097 -27 061 -47 679 -46 876 

Jämförelsestörande poster        NOT 1  - 0 0 -4 339 0 -4 339 

       
Verksamhetens nettokostnader -961 800 -972 091 -621 928 -598 108 -602 782 -579 161 

       
Skatteintäkter 756 650 752 446 505 446 482 030 505 446 482 030 

Generella statsbidrag och utjämning 223 000 222 805 148 762 142 727 148 762 142 727 

Verksamhetens resultat 17 850 3 159 32 280 26 649 51 426 45 596 

       

Finansiella intäkter 6 035 5 435 5 440 5 264 3 668 3 414 

Finansiella kostnader -4 301 -7 806 -2 347 -2 286 -5 478 -5 668 

   
    

Resultat efter finansiella poster 19 584  789  35 373  29 627  49 616  43 342  

              
Årets resultat 19 584  789  35 373  29 627  49 616  43 342  
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
     

 2021-08-31 2020-12-31 2021-08-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 796 059 728 110 1 360 322 1 294 048 

Maskiner och inventarier 33 121 37 266 264 635 277 137 

Pågående nyanläggning 0 0 72 083 37 394 

Summa materiella anläggningstillgångar 829 180 765 376 1 697 040 1 608 579 
     

Finansiella anläggningstillgångar 73 720 66 180 36 414 28 846 
     

Summa anläggningstillgångar 902 900 831 556 1 733 454 1 637 425 
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Exploateringsfastigheter och förråd 51 597 52 571 53 695 54 690 

Fordringar 104 303 113 012 123 781 110 252 

Kassa och bank 156 447 198 490 157 777 198 958 
     

Summa omsättningstillgångar 312 347 364 073 335 253 363 900 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 215 247 1 195 629 2 068 707 2 001 325 
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
EGET KAPITAL     
Årets resultat 35 373 25 716 49 616 34 353 

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646 

Övrigt eget kapital 455 859 430 143 590 232 555 880 

SUMMA EGET KAPITAL 551 878 516 505 700 494 650 879 
     

AVSÄTTNINGAR     
Avsättningar för pensioner 59 873 52 432 59 873 52 432 

Avsättningar för skatter 0 0 19 473 19 472 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 59 873 52 432 79 346 71 904 
     

SKULDER     
Långfristiga skulder 344 724 322 879 1 077 147 1 012 845 

Kortfristiga skulder 258 772 303 813 211 720 265 697 

SUMMA SKULDER 603 496 626 692 1 288 867 1 278 542 
     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     
OCH SKULDER 1 215 247 1 195 629 2 068 707 2 001 325 

     
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     
bland skulderna eller avsättningarna 359 175 357 808 359 175 357 808 

Övriga ansvarsförbindelser 760 185 715 211 18 797 17 829     
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)                                                       
      
  2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

      
Årets resultat  35 373 29 627 49 616 43 342 
Justering för ej likviditetspåverkande poster               NOT 2  34 511 34 148 55 157 53 572 
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  69 884 63 775 104 773 96 914 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  8 709 18 890 -13 529 3 660 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter  974 -5 099 995 -5 058 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -45 041 4 399 -53 977 -1 489 

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  34 526 81 965 38 262 94 027 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -90 934 -54 010 -137 786 -91 726 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  60 3 234 60 3 583 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -7 540 0 -8 398 0 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 24 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -98 414 -50 776 -146 124 -88 119 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
      
Nyupptagna  lån  35 000 15 000 85 000 45 250 
Amortering av långfristiga skulder  -12 000 -15 000 -17 994 -19 768 
Upplösning skuldbokförda inv  -1 155 -1 151 -1 155 -1 151 
Nyemission  0 0 830 0 

      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 845 -1 151 66 681 24 331 

      
ÅRETS KASSAFLÖDE  -42 043 30 038 -41 181 30 239 

      
Likvida medel vid årets början  198 490 147 758 198 958 147 796 
Likvida medel vid periodens slut  156 447 177 796 157 777 178 035 

      
Förändring av likvida medel  -42 043 30 038 -41 181 30 239 

 
 
Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas. Leksand följer rekommendationen i RKR 
R2 och redovisar intäkter när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med 
transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Leksand redovisar den så kallade skolmiljarden och den 
särskilda satsningen på äldreomsorgen som generella bidrag då bidragen inte ska återbetalas.  

Resultatet den 31 augusti speglar inte förväntan på helårsresultatet då periodens resultat påverkas 
positivt av semesteruttaget som minskar semesterlöneskulden.  
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Tidigare har all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar redovisats som jämförelsestörande 
poster. Nu redovisas endast större belopp (> 1 miljon kr) som jämförelsestörande poster. Tidigare års 
siffror är ändrade. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att det egna 
kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna kostnader/intäkter och interna 
skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den sammanställda redovisningen har 
kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit vägledande. 

 
  

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  

2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 
      

Not 1 Jämförelsestörande poster 
    

 
Försäljning Furuhaga 0 -5 516 0 -5 516 

 
Exploateringsintäkt 0 2 557 0 2 557 

 
Bokfört värde exploatering 0 -1 380 0 -1 380 

 
Summa jämförelsestörande poster 0 -4 339 0 -4 339 

      

      

Not 2 Specifikation av ej likviditetspåverkande 
poster 

    

      

 
Justering för avskrivningar 27 097 27 061 47 743 46 876 

 
Justering för realisationsvinst -60 -119 -60 -460 

 
Försäljning Furuhaga 0 5 516 0 5 516 

 
Justering för gjorda avsättningar 7 441 1 787 7 441 1 787 

 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 

33 -97 33 -147 

 
Summa 34 511 34 148 55 157 53 572 

 
 

 
 

    

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
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DRIFTREDOVISNING 
Sektorerna inom kommunen, exkl. 
kapitalkostnader (mkr) Utfall 202108 Prognos 2021 Budget 2021 

Avvikelse mot 
budget 

Politik och kommunledning -30,6 -44,5 -45,5 -1,0 

Verksamhetsstöd -63,1 -101,1 -105,4 -4,3 
Utbildningssektorn -221,2 -346,5 -346,7 -0,1 
Sociala sektorn -240,3 -360,1 -364,0 -3,9 
Samhällsutveckling -27,8 -49,9 -49,9 0,0 

Sektorernas nettokostnader -583,0 -902,1 -911,4 -9,3 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploateringsintäkter 0,3 1,0 3,0 -2,0 
Avskrivningar -27,1 -40,3 -43,3 3,0 
Pensions- och personalkostnader -4,8 -20,4 -20,4 -0,0 
Verksamhetens nettokostnader -614,6 -961,8 -972,1 -10,3 
 
Skatteintäkter 

482,0 756,6 752,5 4,2 

Generella statsbidrag och utjämning 142,7 223,0 222,8 0,2 
Finansiella kostnader -2,3 -4,3 -7,8 3,5 
Finansiella intäkter 5,4 6,0 5,4 0,6 
Resultat 13,2 19,6 0,79 18,8 

 

LVAB Verksamhetens nettokostnader (mkr) Utfall 202108 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse mot 
budget 

Intäkter VA,  31,0 43,6 45,1 -1,5 
Kostnader VA,  -29,9 -46,8 -46,6 -0,2 
Resultat efter finansiella poster VA,  1,1 -3,1 -1,5 -1,70 
     
Intäkter Avfall,  16,9 22,9 23,2 -0,3 
Kostnader Avfall,  -17,1 -26,1 -25,2           - 0,9 
Resultat efter finansiella poster Avfall,  -0,2 -3.2 -2,0 -1, 2 
     
Intäkter LVAB,  47,8 66,6 68,4 -1,8 
Kostnader LVAB,  -47,0 -72,9 -71,8 -1.1 
Resultat efter finansiella LVAB,  0,8 -6,3 -3,4 -2,9 
     

LBAB Verksamhetens nettokostnader (mkr) Utfall 202108 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse mot 
budget 

Intäkter LBAB,  78,4 115,8 116,9 -1,1 
Kostnader LBAB,  -65,1 -101,2 -110,7    9,5 
Resultat efter finansiella LBAB 13,4 14,6 6,2 8,4 
     

Resultat och prognos 2021 
Helårsprognos i förhållande till budget 
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För koncernen är det prognostiserade helårsresultatet 27,9 mkr. Det prognostiserade resultatet för 
kommunen 2001 är ett överskott på 19,6 mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 18,8 
mkr jämfört med prognos. Den huvudsakliga anledningen är ökade statsbidrag samt kompensation för 
sjuklönekostnader, men även lägre utvecklingstakt och omprioriteringar i verksamheten med anledning 
av pandemin.  Även Leksandsbostäder prognosisterar en resultatförbättring på 8,4 mkr till 14,6 mkr på 
helår. Leksand vatten prognostiserar en resultatförsämring med ca 3 mkr mkr till -6,3 mkr på helår.  

Prognosticerat resultat enligt balanskravsresultatet, det vill säga exklusive realisationsvinster, är 19,5 mkr 
(2 % av skatter och bidrag). Den prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till +9,3 
mkr.  

Den stora skillnaden mellan utfall/resultat per augusti och helårsprognos beror framför allt på positiv 
förändring av semesterlöneskulden efter sommarsemestern. Flera verksamheter bedömer även att 
verksamheten kommer återstartas och utvecklingsprojekt komma igång nu när smittspridningen gått ner 
och merparten av restriktionerna hävts. Kommunen har även räknat med att erhålla 4,6 mkr i sökt 
ersättning från Migrationsverket.  

Avsättningen till pensioner har ökat på grund av att livslängdantagandet i den så kallade RIPS-räntan 
skrivits upp. Ökningen som till stor del bli en engångseffekt genom ändring av pensionsskuldens värde 
kompenseras till viss del av de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för anställda under 23 år.  

Nedan redovisas större prognosticerade avvikelser mot budget per sektor och avdelning samt för 
bolagen. 

Politik och förvaltningsledning (+1 mkr) 
Kommunen betalar fortsatt ut färre arvoden för gode män (bl.a. till ensamkommande). Färre fysiska 
politiska sammanträden har inneburet lägre kostnader under perioden.  
Överskott förväntas inom förvaltningsuppdragen gentemot LBAB inom både Gata/park och fastighet, 
bland annat på grund av uthyrning av lokaler, lägre taxebundna kostnader och vakanser.  
 
Verksamhetsstöd (+4,3 mkr) 
Sektor Verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott på 4,3 mkr. Sektorn har haft många vakanser, 
sjukfrånvaro samt föräldraledigheter där inte vikarier tagits in. Samtidigt har sektorn fått täckning för 
sjuklönekostnader. 

Försenat utbyte av fordon har inneburit lägre fordonskostnader. Inom IT ser vi ökade kostnader för 
personal och konsulter på grund av ökad digitalisering.  Kost och lokalvård har lägre kostnader för 
livsmedel och lägre personalkostnader då vikarier inte tas in vid sjukdom. Ofördelat överskott beror på 
att planerat arbete och utveckling inte har kunnat genomföras som planerat i och med covid-19.  

Utbildningssektorn (+0,1 mkr) 
Utbildningssektorns prognos är att budgeten hålls. Överskott prognostiseras inom förskola på grund av 
högre barnomsorgsavgifter och lägre interkommunala ersättningar. Grundskolan prognostiserar ett 
underskott på 2,8 mkr som beror på högre IKE till fristående och fortsatt högt behov av särskilt stöd inom 
i första hand Insjön och grundsär där en ny grupp (f.klass) startats upp vilket kräver ökad bemanning.   
Gymnasiet prognostiserar ett överskott även om IKE ersättningarna är högre än budgeterat. Inställd 
projektresa och lägre kostnader för elevdatorer väger upp.  
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Vuxenutbildningen följer budget, men redovisar överskott då Leksand avsatte för mycket medel för 
lokaler i budgeten. 
 
Sociala sektorn (+3,9 mkr) 
Inom social sektorn prognostiseras ett överskott på övergripande nivå under sektorchef på grund av 
vakanser och utbildningar som inte kunnat genomföras. Inom myndighet beror överskottet på att antalet 
LOV-timmar minskar under året motsvarande ca 2 mkr.  Inom IFO som tidigare prognostiserat underskott 
ligger man nu på budget men erhåller kommunen ersättning från migrationsverket enligt ansökan gör 
verksamheten ett överskott. Sektorn räknar med att erhålla 60% av sökta medel inom de områden som 
prioriterade i den prognos som nu ligger. 
 
Äldreomsorgen räknar med ett underskott på 4,4 mkr. Höga kostnader för övertid och semesterväxling 
på grund av problem att hitta vikarier.  Hemtjänstens underskott prognostiseras till 3,3 mkr. Extern 
utförare har utfört 2400 färre timmar och kommunens hemtjänst har ökat med 1500 jämfört med 
budget Funktionhinder och stöd räknar med ett överskott på 1,4 mkr inom i första hand LSS. 
 

Samhällsutveckling (+-0 kr) 
Sektor Samhällsutveckling prognostiserar 0 resultat. Resultatet påverkas av en engångsersättning för 
Naturreservat  i Plintsberg 1 mkr. Strategiskplanering prognostiserar överskott på grund av enskilda 
vägar. Myndighet prognostiserar överskott på 2,1 mkr då det är fortsatt högt tryck på bygglov och lägre 
personalkostnader.  
Fritid räknar med ett underskott på 4,6 mkr.  Intäkterna för Leksandshallen har minskat med 4 mkr men 
minskade kostnader innebär att prognosen stannar på -2,9 mkr.  Även Granberget har lägre intäkter och 
högre kostnader för bland annat el.  
 
Finans (+9,6 mkr) 
Exploateringsintäkterna faller ut enligt plan men kostnaderna är högre än beräknat, vilket gör att 
prognosen skrivs ned.  Pensionskostnaderna ca 7 mkr högre än budget på grund av ändringar i 
livslängdsantaganden och avtal kring kommunal tilläggspension. Arbetsgivaravgifterna är lägre än 
budgeterat på grund av den nedsättning för yngre arbetskraft som beslutades i början på året vilket 
väger upp.  

Kapitalkostnaderna lägre trots högre lån genom att vissa äldre lån med högre ränta har omsatts. 
Kapitalintäkterna högre än budget trots lägre borgensavgift från LBAB genom högre utdelning från Dala 
Energi. 

Leksand Vatten AB 
För helåret är prognosen -6.3 mkr mot budgeterat -3.4 mkr. 

VA-verksamhetens prognos per 2021-12-31 är -3.1 mkr mot budgeterat -1,4 mkr. Avvikelsen består av 
1.5 mkr lägre intäkter och 0,150 mkr högre kostnader. De lägre intäkterna beror troligtvis på lägre 
förbrukning vid större företag i Leksand under pandemin. Bolaget har under perioden haft högre 
avskrivningskostnader, och högre personalkostnader i DVAAB. Samtidigt är konsultkostnader och  
fastighetskostnaderna lägre än budget, men sammantaget har kostnaderna ökat.  
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Avfalls-verksamhetens prognos per 2021-12-31 är -3.2 mkr mot budgeterat -2 mkr. Avvikelsen består av 
0,3 mkr lägre intäkter och 0,9 mkr större kostnader, varav produktionskostnader är 0,7 mkr. Det negativa 
resultatet kommer att bokföras mot tidigare års upparbetade vinster vid årsskiftet, vilket innebär att 
obeskattade medel kommer att minska. 

Leksandsbostäder 
För perioden redovisas ett positivt resultat med +13,3 mkr (15,9 mkr) före bokslutsdispositioner. 
Skillnaden mot föregående år är framför allt att hänföra till utrangeringskostnad av rivna marklägenheter 
samt att samt att bolagen erhöll högre ersättningar i form av statliga bidrag relaterade till pandemin 
2020.  

Prognostiserat resultat för helåret förväntas bli positivt, ett resultat på ca +14,6 mkr vilket är +8,4 kr 
bättre än budgeterat. Avvikelsen är att hänföra till ett flertal orsaker varav kan nämnas: lägre kostnader 
för taxebundna kostnader och uppvärmning och reparation och underhåll samt reavinst vid försäljning av 
arbetsmaskin. Därutöver finns ett resultatutrymme för att finansiera omklassificering av projekt från 
underhåll till investering. Bolaget har även kostnadsfört utrangering av rivna fastigheter. 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt (mkr) Utfall 202108 Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 2021 

prognos/ budget 

Förvaltningsledning 52,7 85,7 101,4 20,7 
Sektor verksamhetsstöd 0,6 1,7 2,9 1,2 
Utbildningssektorn 0,7 1,2 1,7 0,5 
Sociala sektorn 0,3 3,8 5,1 1,3 
Samhällsutveckling 37,4 55,5 82,0 26,5 
Totalt 91,8 144,2 193,2 50,2 
Varav Exploatering 2,2 4,1 13,5 9,3 

 

Till och med augusti har 47% av investeringsbudgeten utnyttjats och prognosen på helår är ca 144 mkr 
vilket motsvarar 75% utnyttjande av beviljad budget.  

De flesta stora projekt rullar på och sporthallen ligger till och med före tidplan och kommer redan i år 
behöva nyttja en del av de medel som avsatts för 2022.  Exploateringen av Lummerhöjden på norra 
Kärringeberget är försenat och liksom flera andra investeringar kopplade till exploatering. Resursbrist är 
den främsta orsaken. Erosionsåtgärder Åkersön och vägen vid Åhlbyn flyttas till 2022. Ombyggnationen 
av köket på Edshult har skjutits till 2022. 

LVAB prognosisterar att fullt nyttja av investeringsramen bland annat på grund av att 
överföringsledningen mellan Tällberg-Övermo beräknas kosta betydligt mer än beräknat. 

Leksandsbostäder planerade under för  nyinvesteringsprojekt för 54,6 mkr och 25,2 mkr för 
reinvesteringar. Projekten Storgärdet och Paraden är båda framskjutna i tid och därför prognostiseras ett 
betydligt lägre utfall på för nyinvesteringar (5,2 mkr). För reinvesteringar har vissa omdisponeringar inom 
ramen gjort och bolaget prognostiseras ett utfall på 22,8 mkr.   
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Leksands kommun 
 Översiktlig granskning 
KPMG AB 
 2021-11-10 

1 Sammanfattning 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 35,4 mkr, vilket är 5,8 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader inte 
har ökat i samma omfattning som vad skatteintäkterna, generella statsbidrag och 
utjämning gjort.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 19,6 mkr, vilket är 18,8 mkr högre än 
budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för 
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Årets 
nettokostnader bedöms bli ca 10,3 mkr läger än budget samtidigt som 
skatteintäkterna, generella bidrag och utjämning förväntas öka med 4,5 mkr. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 19,5 mkr för 2021.  

— Presentationen i delårsrapporten för koncernen samt för driftredovisningen 
presenteras inte fullt ut enligt RKRs rekommendationer. Information om prognosen 
saknas i förvaltningsberättelsen. 

Vi har, förutom vad som nämns ovan, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
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1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då två av målen inte uppnås.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål då endast två mål har hög 
måluppfyllelse, sju har godkänd måluppfyllelse och ett mål är inte godkänt. 

2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
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2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
  

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. Information om de kommunala bolagen och dess mål och resultat finns nu i de 
obligatoriska avsnitten i förvaltningsberättelsen. Kommentarer till årets utfall är mycket 
kortfattade och vi saknar information och bedömningar om prognosen i 
förvaltningsberättelsen. Information om prognosen finns i sammanfattningen och i 
driftredovisningen. 

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
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Vi noterar att kommunstyrelsen inte har gjort någon sammanfattande bedömning av 
målen. Av delårsrapporten framgår att utvärderingen av verksamhetsmålen i huvudsak 
sker i årsredovisningen efter som många indikatorer mäts efter delårsbokslutet. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 
utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

3.2.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt fem finansiella mål för 2021 och i delårsrapporten redogör man 
för utfallet av målen. 
Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelsen (texterna är ej exakta citat). 

Mål Måluppfyllelse enligt delårsrapport 

Soliditeten, inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsförbindelse, 
ska årligen förbättras jämfört med 
föregående års rullande treårsperiod 

Soliditeten har varit ökande under flera år men 
2018 minskade soliditeten för att åter öka under 
2019 och 2020 och förväntas öka till 15,9 %. 
Under treårsperioden 2018-2020 uppgår 
genomsnittlig soliditet till 11,9 %.  
Målet bedöms uppnås för året. 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till 
100 % över budgetperioden 2019-
2022, samt varje enskilt år 

Den prognostiserade självfinansieringsgraden 
för perioden förväntas uppgår till under 65 %.  
Målet avseende självfinansieringsgrad bedöms 
inte uppnås. 

Överskottet ska motsvara minst 2 % 
av skatter och bidrag över 
budgetperioden (2018-2022), samt för 
varje enskilt år 

För 2021 bedöms resultatet uppgå till 2 % men 
för planperioden bedöms målet vara svårt att nå. 
Överskottsmålet bedöms inte uppnås.   

Sektorernas budgetföljsamhet Avvikelse mot budget prognosticeras till -9,3 mkr 
vilket motsvarar ca 1 % mot budgetar anslag. 
Målet om budgetföljsamhet bedöms uppnås. 
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Verksamhetens nettokostnad skall 
inte öka snabbare än skatter och 
bidrag 

Enigt prognosen bedöms verksamhetens 
nettokostnader öka mindre än skatter och 
bidrag. 
Målet kring nettokostnadsökningen uppnås 
därmed. 

Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av de individuella 
finansiella målen. Resultatet enligt delårsrapporten är således att kommunen kommer 
uppfyller tre av fem finansiella mål. Utifrån uppföljningen av målen gör kommunen 
ingen samlad bedömning om resultatet av de individuella målen är tillräckligt för att 
uppfylla god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet för 2021.  
Vi håller med om kommunens bedömning om de individuella finansiella målen. Vi vill 
dock poängtera att det finns en motsägelse i målet som avser självfinansieringsgraden. 
Om kommunen uppfyller investeringsbudgeten resulterar det i att det finansiella målet 
om självfinansiering inte uppfylls. Dessa två fullmäktigebeslut borde harmonisera.  
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då två av målen inte 
uppnås. 

3.2.2 Verksamhetsmål 
Delårsrapporten innehåller ett avsnitt som avser verksamhetsmässig måluppfyllelse för 
god ekonomisk hushållning som återger de av KF beslutade målen.  
Kommunfullmäktige har fastställt 10 verksamhetsmål som ska var vägledande för 
kommunen för perioden 2020-2022. Verksamhetsmålen är följande:  
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och 

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

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

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

arbetsmarknadens behov.  
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets 

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

49



  

 7 
 
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Public 

Leksands kommun 
 Översiktlig granskning 
KPMG AB 
 2021-11-10 

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

9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och 
utveckling av mark och infrastruktur i hela kommunen.  

10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande 
kommunala/regionala samarbeten.  

För respektive mål finns en beskrivning av hur man arbetat med målen. För varje mål 
redovisas avvikelser och orsaker till avvikelser är i flera fall en följd av pandemin. Vad 
som krävs för att uppnå de olika måluppfyllelserna framgår inte. 
Vi noterar att kommunen i delårsrapporten gör en bedömning av de individuella 
verksamhetsmålen. Resultatet enligt delårsrapporten är således att två mål har hög 
måluppfyllelse, sju har godkänd måluppfyllelse och ett mål är inte godkänt. Utifrån 
uppföljningen av målen gör kommunen ingen samlad bedömning om resultatet av de 
individuella målen är tillräckligt för att uppfylla god ekonomisk hushållning ur det 
verksamhetsmässiga perspektivet för 2021.  
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål då två mål har hög 
måluppfyllelse, sju har godkänd måluppfyllelse och ett mål är inte godkänt. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 19,5 mkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
RUR uppgår till 60,5 mkr 
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga noterade felaktigheter.  
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3.4 Resultaträkning 

 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 35,4 mkr, vilket är 5,8 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökar mindre än 
vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör under perioden.  
I jämförelse med en periodiserad budget är resultatet ca 21,9 mkr högre än budget. 
Som framgår ovan ökar verksamhetens nettokostnader 4,0 %. Skatteintäkter och 
statsbidrag har ökat med 4,7 %. 
Verksamhetens intäkter är ca 1,8 mkr högre än föregående år och verksamhetens 
kostnader är ca 29,9 mkr högre än föregående år.  
- Försäljningsintäkter har totalt ökat ca 3,2 mkr. Försäljning till andra kommuner har i 

år ökat 2,3 mkr och bidragen har minskat med 5,5 mkr. Minskningen av bidrag avser 
främst Migrationsverket med 3,5 mkr och bidrag från Skolverket med 1,2 mkr. Bidrag 
från AMS har i år ökat med 3,5 mkr och övriga bidrag med 4,4 mkr.  

- Ökningen av verksamhetens kostnader beror på att personalkostnader har ökat med 
31,8 mkr. Ökningen beror på ökade lönekostnader med ca 13,4 mkr vilket motsvarar 
ca 4,3 %. Ökade kostnader för pensioner uppgår till 8,6 mkr, varav 2,5 mkr avser 
ändrade antaganden i pensionsskulden enligt RIPS21. Kostnader för köp av 
verksamhet från andra utförare har ökat med ca 4,0 mkr. I övrigt har det skett mindre 
förändringar på kontonivå som totalt sett ger något lägre kostnader. 

- I delårsbokslutet är utfallet enligt SKR:s prognos för skatteintäkter 2020 och 2021 
ca 3,8 mkr högre än kommunens budget. Övriga bidrag från staten är ca 7,1 mkr 
högre än budget och Regleringsbidrag är 6,9 mkr lägre än budget. Skatteintäkter 
och bidrag har därmed påverkat delårsbokslutet positivt med totalt ca 4,0 mkr 
jämfört med budget. Skatteintäkter och bidrag har ökat med ca 29,5 mkr jämfört 
med föregående år. 

Belopp i mnkr
Utfall         

2021-08-31
Utfall           

2020-08-31
Budget 

2021
Prognos 

2021
Utfall        

2020-12-31

Verksamhetens nettokostnader -621,9 -598,1 -972,1 -961,8 -920,2 

Förändring i %, jmf med föregående år 4,0% 1,6% 5,6% 4,5% 2,5%

Skatteintäkter och statsbidrag 654,2 624,7 975,2 979,7 943,0

Förändring i %, jmf med föregående år 4,7% 3,6% 3,4% 3,9% 4,3%

Finansnetto 3,1 3,0 -2,4 1,7 2,9

Årets resultat 35,4 29,6 0,7 19,6 25,7

Nettokostnader i relation till skatteintäkter 
och bidrag % 95,1 95,7 99,7 98,2 97,3
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Kommunens årsprognos uppgår till 19,6 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. I jämförelse med budget är det en förbättring 
med 18,8 mkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 10,3 mkr lägre än budget. 
Skatteintäkter och bidrag förväntas överstiga budget med netto 4,5 mkr. Finansnetto 
beräknas överstiga budget med 4,1 mkr. 
Sektorerna prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -9,3 mkr. Förra året 
uppgick prognosen till 1,9 mkr och utfallet till 18,4 mkr. Samtliga sektorer prognostiserar 
ett underskott. Störts underskott redovisar verksamhetsstöd med 4,3 mkr. Sociala 
sektorn redovisar ett underskott med 3,9 mkr samt politik och kommunledning 1,0 mkr. 
Presentationen av resultaträkningen för koncernen saknar information om årets budget 
och prognos. Driftredovisningen presenteras inte fullt ut enligt RKR R14 och drift- och 
investeringsredovisning. 

3.5 Balansräkning  
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse med föregående års 
delårsbokslut och årsbokslut. 

 
Balansomslutningen har ökat under året och påverkas av att årets investeringar uppgår 
till ca 90 mkr och årets avskrivningar till ca 40 mkr. Finansiella placeringar har ökat 
med ca 7,5 mkr och avser köp av aktier i Dala Energi AB. Kortfristiga fordringar 
minskar genom lägre kundfordringar men högre fordringar på staten och lägre 
upplupna intäkter. Likvida medel har i år minskat med 53 mkr genom att likviditeten 
använts för investeringar. 
Upplupna personalkostnader minskar i delårsbokslutet med ca 11 mkr samtidigt som 
det i år redovisas en förutbetald intäkt för erhållna skatteintäkter med totalt ca 14 mkr. 
Förutbetalda kostnader i övrigt minskar med ca 13 mkr. 

2021-08-31 2020-12-31 2020-08-31
Balansomslutning 1 215,2 1 195,6 1 120,9
Redovisat eget kapital 551,9 516,5 520,4
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 187,8 152,4 156,3
Redovisad soliditet 45% 43% 46%
Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse 15% 13% 14%
Omsättningstillgångar 312,3 364,1 327,4
Långfristiga skulder 344,7 322,9 288,6
Kortfristiga skulder 258,8 303,8 260,5
Balanslikviditet 121% 120% 126%

Belopp i Mkr

Kommunen
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Leksands kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 193,2 mkr inklusive 
exploateringsfastigheter. Till och med augusti har kommunen investerat 91,8 mkr.  
Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 144,2 mkr vilket visar på att 
50,2 mkr inte kommer att användas under året. Det beror främst på förskjutningar i 
tidsplaner i flera projekt. 
I investeringsredovisningen saknas information om budget och utfall för fleråriga projekt. 

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
Kommentar 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter: 
 Leksands Vatten AB, 100% 

 Dala Vatten och Avfall AB, 25 % 

 Leksandsbostäder AB, 100% 

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av 
inrapporterade balans- och resultaträkningar. 

 

Kommun/Bolag mkr Resultat 2021-08-31 Prognos helår
Leksands kommun 35,4 19,6

Leksand Vatten AB 0,8 -6,3

Dala Vatten och Avfall AB 0,1 0

Leksandsbostäder AB 13,3 14,6
49,6 27,9
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Leksands kommun 
 Översiktlig granskning 
KPMG AB 
 2021-11-10 

Prognosen påverkas av att kommunens resultat kommer att bli lägre till årsbokslutet 
och att Leksands Vatten AB redovisar ett underskott i år. Resultat och prognos i 
bolagen är före bokslutsdispositioner och skatt.  

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att 
belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och 
balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.  

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper 
inom dotterföretagen under året.  

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning. I förra årets 
årsredovisning angavs att redovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning.  
Leksands kommun informerar om att det finns sk cykliska effekter för semesterlöner. 
 
 
 
Leksand den 10 november 2021, 
 
Margareta Sandberg    Nils Nordqvist 
Auktoriserad revisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor/  

                   Auktoriserad revisor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 122 Dnr 2021/1209 

Avfallstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands kommun att 
anta avfallstaxa enligt nedan.  

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

- Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande 
hämtning och behandling av returpapper samt ökade 
kostnader för farligt avfall. Det är fortsatt ökade kostnader för 
behandling av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall 
från ÅVC på grund av ändrade priser mot upphandlad 
förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall, farligt avfall och returpapper).    

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de 
tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de 
ökade kostnaderna i huvudsak avser förbränning.  

- Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än 
vid enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även 
skötsel och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås 
höjas både för brännbart restavfall samt för matavfall. 

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är 
duktiga på att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och 
delning av kärl). 

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s styrelses sammanträdesprotokoll 2021-09-
27 
Tjänsteutlåtande Leksand Vatten AB, daterat 2021-09-16 
Bilaga - § 37 Avfallstaxa 2022 Leksand Vatten AB 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta avfallstaxa för 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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2021-09-16 

  
  

 Dnr. 2021/9 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Torsdag 16 september 2021, kl. 09.00-12.10 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson 
Mats Oscarsson  
Sarah Shahryari 
 
 
Mats Rönnblad  

                                

Övriga närvarande Anna Almlöf                                      VD 
Lisbeth Martinsson Skinnar                Vice VD, AO-chef VA 
Björn Sjögren                                     AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                              Ekonomichef 
Torbjörn Rewesby                             Projektchef 
Janne Kallur                                       Projektledare §§ 35-36 
David Nordgren                                 Projektledare §§ 31-35 
Emelie Claesson                                 Strateg § 42 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 31-45 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Elisabet Ingels  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
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§ 37 Förslag till Avfallstaxa 2022 

 

Beslut 
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Leksands kommun att anta 
avfallstaxa enligt nedan. 
 

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

- Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande 
hämtning och behandling av returpapper samt ökade kostnader 
för farligt avfall. Det är fortsatt ökade kostnader för behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund 
av ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till 
följd av skärpta utsläppskrav). 
 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall, farligt avfall och returpapper).   
  

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de 
tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de 
ökade kostnaderna i huvudsak avser förbränning.  
 

- Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än vid 
enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även skötsel 
och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås höjas både för 
brännbart restavfall samt för matavfall. 
 

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på 
att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 
 

Sammanfattning 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan 
lämnas oförändrad. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2022 
- Avfallstaxa 2022 LVAB 
- Avfallstaxa 2022 LVAB med ändringar 
 
Bilaga 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2022 
- Avfallstaxa 2022 LVAB 
- Avfallstaxa 2022 LVAB med ändringar 
 
Skickas till  
Leksands kommun, kommunfullmäktige 
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1(2) 

Datum 
2021-09-16 

  
  

 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 
 
 

 
 

 
 Till: 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

 

Avfallstaxa 2022 

Rekommendation till beslut 
Dala Vatten och Avfall AB rekommenderar Leksand Vatten AB att anta 
följande förslag. 
 

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

a. Höjningen är en konsekvens av nya regeringsbeslut gällande 
hämtning och behandling av returpapper samt ökade kostnader 
för farligt avfall. Det är fortsatt ökade kostnader för behandling 
av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på 
grund av ändrade priser mot upphandlad 
förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav). 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall, farligt avfall och returpapper).    

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de 
tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de 
ökade kostnaderna i huvudsak avser förbränning.  

d. Avgift för gemensamt hämtställe föreslås höjas för att bättre 
motsvara de kostnader som följer av ett gemensamt hämtställe 
bland annat då det inkommer större mängder hushållsavfall än 
vid enskild hämtning vilket ger ökade kostnader, därtill även 
skötsel och underhåll för dessa platser. Avgiften föreslås höjas 
både för brännbart restavfall samt för matavfall. 

e. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga 
på att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 
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Bakgrund 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan 
lämnas oförändrad. 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
 
Björn Sjögren  
Affärsområdeschef Avfall 
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1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 
 
Fast avgift  
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, 
administration och service.  
För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och 
farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av 
återvinningscentralen under hela fastighetens livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
 
Hämtningsavgift  
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall. 
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
 

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1280 
1 250 kr 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 895 875 kr 
Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 895 875 kr 

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall 
jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner. 

795 740 kr 

Verksamhet, 
sommar 

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-30 september). 

395 370 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

420 kr 
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1.2 Hämtningsavgift 
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som 
lämnar sitt avfall i gemensamma kärl. 
 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 225 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 520 500 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1040 1 000 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 1040 1 000 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2080 2 000 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr 
Gemensamt hämtställe 275 260 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 540 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 
Gemensamt hämtställe  295 280 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 
Gäller 1 maj-30 september. 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 260 250 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 520 500 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 520 500 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 1040 1 000 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 113 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 57 kr 
Gemensamt hämtställe 137 130 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka  135 kr 
Gemensamt hämtställe 147 140 kr 
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
 
Kärl 
Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 
Brännbart 
restavfall 

190 l  42 41 kr 
370 l 82 80 kr 
660 l 146 142 kr 

Matavfall 140 l 26 kr 
240 l 45 kr 

 
Container 
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 
4 m3 2 000 kr/år 880 kr 
6 m3 3 000 kr/år 1 285 kr 
8 m3 4 000 kr/år 1 650 kr 
10 m3 5 000 kr/år 2 150 kr 

 
 
Djupbehållare 
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB. 
Avfallsslag Behållarstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart 
restavfall 

3 m3 1320 kr 
5 m3 1760 kr 

Matavfall 0,75 m3 910 kr 
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1.3 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.  
Tjänst Förklaring Avgift 
Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för fritidshus med 

sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 460 kr/tillfälle 
Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i 

säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast 
efter beställning. 

75kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle 
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  400 kr/år 
Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  200 kr/år 

 Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad 
hämtningssäsong, ett eller två kärl. 

250 kr/tillfälle 

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift 

460 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  325 kr/kärl 
Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, vid byte 
ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall 
eller annat än brännbart restavfall upptäcks i behållare för 
brännbart restavfall.  

250 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till 
ytterligare ett kärl eller tätare tömningsintervall. 

 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 
Kärl 
Tjänst Förklaring Avgift 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. 

75 kr/säck 

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 325 kr/kärl 
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema. 

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.  

 500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle.  dubbel 
hämtningsavgift 

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.  

 

Gravitationslås Hyra, per kärl  50 kr/år 
Lock-i-lock Hyra, per kärl  50 kr/år  

 
Container 
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund. 
Tjänst Förklaring Avgift per container 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
 360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall.  

1 000 kr 

Tvätt av container Framkörningsavgift 550 kr/tillfälle 
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme 
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Djupbehållare 
Tjänst Förklaring Avgift per behållare 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr 

 
 
 
 

1.4 Grovavfall  
1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 
För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB.  
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2 Enskilda avloppsanläggningar 
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration. 
 

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 
2.1.1 Tömningsavgifter  
Volym Förklaring Avgift 
Ordinarie tömning Volym 0–3,0 m3 1 202 kr/tömning 

Volym 3,1–6 m3 1 729 kr/tömning 
Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning 

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 
Bestämd dag Tömning bestämd dag.  750 kr 
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr 
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar, tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift.  

1 000 kr 

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,  
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning. 

150 kr 

 

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn 
För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Timdebitering Inom ordinarie arbetstid. 1 125 kr 

Utom ordinarie arbetstid. 2 625 kr 
Behandlingsavgift Per kubikmeter.  219 kr/m3 
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2.2 Latrin 
Tjänst Förklaring Avgift per kärl 
Latrinkärl inklusive 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 460 kr 

 
 

2.3 Fettavskiljare 
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Tjänst Tjänst Avgift 
Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 
Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning.  
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.  

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 
 

3.2 Betalning 
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).  
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning. 

• Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett. 

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun. 
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift. 
 

3.4 Förändring av abonnemang  
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun. 
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB.  
 

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala Vatten och Avfall AB, ett 
regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  
Vid frågor om taxan vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 
www.dalavattenavfall.se  
 

75



  
 

 
 
 
 
 

Avfallstaxa 
Leksands kommun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäller from 2022-01-01 
Avgifter är inklusive moms 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2021-xx-xx 

  

76



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

1 
 

Innehållsförteckning 
1 Kärlavfall och grovavfall ........................................................................................................ 2 

1.1 Fast avgift ...................................................................................................................... 2 

1.2 Hämtningsavgift ............................................................................................................ 3 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus ................................................................. 3 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus .................................................................................... 3 

1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter ............................................... 4 

1.3 Tilläggsavgifter .............................................................................................................. 5 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus...................................................................... 5 

1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter .......................................................................... 6 

1.4 Grovavfall ...................................................................................................................... 7 

1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus ............................... 7 

1.4.2 Verksamheter ........................................................................................................ 7 

2 Enskilda avloppsanläggningar ............................................................................................... 8 

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ....................................................... 8 

2.1.1 Tömningsavgifter ................................................................................................... 8 

2.1.2 Tilläggsavgifter ...................................................................................................... 8 

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn .............................................................. 8 

2.2 Latrin ............................................................................................................................. 9 

2.3 Fettavskiljare ................................................................................................................. 9 

3 Allmänna bestämmelser ..................................................................................................... 10 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet............................................................................ 10 

3.2 Betalning ..................................................................................................................... 10 

3.3 Ändring av taxor och avgifter ...................................................................................... 10 

3.4 Förändring av abonnemang ........................................................................................ 10 

3.5 Skatter ......................................................................................................................... 10 

 
 
 
  

77



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

2 
 

1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 
 
Fast avgift  
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, 
administration och service.  
För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och 
farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av 
återvinningscentralen under hela fastighetens livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
 
Hämtningsavgift  
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall. 
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
 

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1280 kr 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 895 kr 
Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 895 kr 

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall 
jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner. 

795 kr 

Verksamhet, 
sommar 

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-30 september). 

395 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

420 kr 
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1.2 Hämtningsavgift 
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter som 
lämnar sitt avfall i gemensamma kärl. 
 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 225 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 520 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1040 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 1040 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2080 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr 
Gemensamt hämtställe 275 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 540 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 
Gemensamt hämtställe  295 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 
Gäller 1 maj-30 september. 
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 
Brännbart 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr 
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 260 kr 
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 520 kr 
Kärl 190 l tömning varannan vecka 520 kr 
Kärl 370 l tömning varannan vecka 1040 kr 
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 113 kr 
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 57 kr 
Gemensamt hämtställe 137 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka  135 kr 
Gemensamt hämtställe 147 kr 
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
 
Kärl 
Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 
Brännbart 
restavfall 

190 l  42 kr 
370 l 82 kr 
660 l 146 kr 

Matavfall 140 l 26 kr 
240 l 45 kr 

 
Container 
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 
4 m3 2 000 kr/år 880 kr 
6 m3 3 000 kr/år 1 285 kr 
8 m3 4 000 kr/år 1 650 kr 
10 m3 5 000 kr/år 2 150 kr 

 
 
Djupbehållare 
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB. 
Avfallsslag Behållarstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart 
restavfall 

3 m3 1320 kr 
5 m3 1760 kr 

Matavfall 0,75 m3 910 kr 
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1.3 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls.  
Tjänst Förklaring Avgift 
Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för fritidshus med 

sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 460 kr/tillfälle 
Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i 

säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast 
efter beställning. 

75kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle 
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  400 kr/år 
Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  200 kr/år 

 Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad 
hämtningssäsong, ett eller två kärl. 

250 kr/tillfälle 

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift 

460 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  325 kr/kärl 
Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, vid byte 
ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall 
eller annat än brännbart restavfall upptäcks i behållare för 
brännbart restavfall.  

250 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till 
ytterligare ett kärl eller tätare tömningsintervall. 

 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 
Kärl 
Tjänst Förklaring Avgift 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning. 

75 kr/säck 

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 325 kr/kärl 
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema. 

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma storlek, 
vid byte ska befintligt kärl vara tomt. 

575 kr/kärl 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall.  

 500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle.  dubbel 
hämtningsavgift 

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.  

 

Gravitationslås Hyra, per kärl  50 kr/år 
Lock-i-lock Hyra, per kärl  50 kr/år  

 
Container 
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund. 
Tjänst Förklaring Avgift per container 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
 360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall.  

1 000 kr 

Tvätt av container Framkörningsavgift 550 kr/tillfälle 
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme 
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Djupbehållare 
Tjänst Förklaring Avgift per behållare 
Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr 

 
 
 
 

1.4 Grovavfall  
1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus 
Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 
För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB.  
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2 Enskilda avloppsanläggningar 
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration. 
 

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 
2.1.1 Tömningsavgifter  
Volym Förklaring Avgift 
Ordinarie tömning Volym 0–3,0 m3 1 202 kr/tömning 

Volym 3,1–6 m3 1 729 kr/tömning 
Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning 

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 
Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 
Bestämd dag Tömning bestämd dag.  750 kr 
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr 
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar, tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift.  

1 000 kr 

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder,  
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning. 

150 kr 

 

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn 
För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3. 
Tjänst Förklaring Avgift 
Timdebitering Inom ordinarie arbetstid. 1 125 kr 

Utom ordinarie arbetstid. 2 625 kr 
Behandlingsavgift Per kubikmeter.  219 kr/m3 
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2.2 Latrin 
Tjänst Förklaring Avgift per kärl 
Latrinkärl inklusive 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 460 kr 

 
 

2.3 Fettavskiljare 
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 
Tjänst Tjänst Avgift 
Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 
Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning.  
Tillägg till ordinarie tömningskostnad.  

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 
 

3.2 Betalning 
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).  
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning. 

• Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett. 

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun. 
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift. 
 

3.4 Förändring av abonnemang  
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun. 
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB.  
 

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala Vatten och Avfall AB, ett 
regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  
Vid frågor om taxan vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 
www.dalavattenavfall.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 123 Dnr 2021/1211 

VA-taxa 2022 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta följande förslag: 

1. Brukningsavgifterna höjs med 5 % och höjningen är en konsekvens 
av  

- ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 
miljöområdet 

- ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 
(nyinvesteringar och reinvestering samt renovering) 
kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 
kostnadsökningar på VA-material 

 

2. Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens 
av   

- att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 
utbyggnadskostnaden för VA-anslutning (sett till varje 
enskild fastighet). 

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2021-09-16 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-16 
Förslag till taxa för vattentjänster 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2022, i enlighet 

med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

89



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

  
  

 Dnr. 2021/9 

Plats och tid Digitalt möte via Teams 
Torsdag 16 september 2021, kl. 09.00-12.10 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson 
Mats Oscarsson  
Sarah Shahryari 
 
 
Mats Rönnblad  

                                

Övriga närvarande Anna Almlöf                                      VD 
Lisbeth Martinsson Skinnar                Vice VD, AO-chef VA 
Björn Sjögren                                     AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                              Ekonomichef 
Torbjörn Rewesby                             Projektchef 
Janne Kallur                                       Projektledare §§ 35-36 
David Nordgren                                 Projektledare §§ 31-35 
Emelie Claesson                                 Strateg § 42 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 31-45 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Elisabet Ingels  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11 (18) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

  
  

 Dnr. 2021/9 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Förslag till VA-taxa 2022 

 

Beslut 
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Leksands kommun att anta  
VA-taxa enligt nedan. 
 

1. Brukningsavgifterna höjs med 5 % och höjningen är en konsekvens av; 
 
    - ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och miljöområdet 

         - ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 
      (nyinvesteringar och reinvestering samt renovering) 

        - kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 
        - kostnadsökningar på VA-material 

 
2. Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens av; 
 
       - att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker utbyggnadskostnaden för VA-  
         anslutning (sett till varje enskild fastighet). 

Sammanfattning 
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Med hänsyn tagen till ovanstående 
föreslås brukningsavgifterna höjs med 5 % och anläggningsavgiften höjs med 10 %.  
 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande LVAB VA-taxa 2022, 2021-09-17 
- VA-taxa 2022 Leksand 
- VA-taxa 2022 Leksand med markerade ändringar 
 
Bilaga 
- Tjänsteutlåtande LVAB VA-taxa 2022, 2021-09-17 
- VA-taxa 2022 Leksand 
- VA-taxa 2022 Leksand med markerade ändringar 
 
Beslutet skickas till 
Leksands kommun, kommunfullmäktige  

Transaktion 09222115557454227176 Signerat KH, PS, EI
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Tjänsteutlåtande LVAB VA-taxa 2022 - rev 210916 

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida   Organisationsnummer 556714-8555 

 

 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-16 
  

  

 

 
 

 

 
 Till: 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

 

VA-taxa 2022 

Rekommendation till beslut 

Dala Vatten och Avfall AB rekommenderar Leksand Vatten AB att anta 

följande förslag: 

• Brukningsavgifterna höjs med 5 % och höjningen är en konsekvens av; 

o ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 

miljöområdet 

o ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 

(nyinvesteringar och reinvestering samt renovering)  

o kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 

o kostnadsökningar på VA-material 

• Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens 

av; 

o att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 

utbyggnadskostnaden för VA-anslutning (sett till varje enskild 

fastighet).  

Bakgrund 

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 5 % 

och anläggningsavgiften höjs med 10 %.  

Dala Vatten och Avfall AB 
 

Lisbeth Martinsson Skinnar 

Affärsområdeschef VA 
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-yy, § xx, Dnr 2021/aaaa 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 
AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten 
AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Hantverk 
Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-
mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet. 

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 
ut enligt följande: 

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk  
Standard SS 21054:2009 Lägenheter 

Högst 1000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea 

1001 m² - 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea 

 

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA). 
 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

  
4,2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-
ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

87 408 kronor 
96 148,80 kronor 

 
109 260 kronor  

120 186 kronor 

b) 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
109 096 kronor 

120 005,60 
kronor 

 
136 370 kronor  

150 007 kronor 

c)* 

en avgift per lägenhet för bostads- och därmed 
jämställd fastighet 
enligt följande intervall per fastighet:  
 
1-10   lägenheter (100 %) 
 
11-20 lägenheter (90%) 
 
21-30 lägenheter (88%) 
 
31 –   lägenheter (86%) 

 
 
 

21 199,20 kronor 
23 319,20 kronor 
19 079,28 kronor 

20 987,28 kronor 
18 655,28 kronor 

20 520,88 kronor 
18 231,28 kronor 

20 054,48 kronor 

 
 
 

26 499,00 kronor 
29 149,00 kronor 
23 849,10 kronor 

26 234,10 kronor 
23 319,10 kronor 

25 651,10 kronor 
22 789,10 kronor 

25 068,10 kronor 

d)** 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

24 200 kronor  
26 620 kronor 

30 250 kronor  
33 275 kronor 

 * Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet. 
**Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 
 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  
 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet). 

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
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fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 
erläggas.  

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
87 408 kronor 

96 148,80 
kronor 

 
109 260 kronor 

120 186 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 
109 096 kronor 

120 005,60 
kronor 

 
136 370 kronor 

150 007 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta  
28,64 kronor 

31,52 kronor 
35,80 kronor 

39,40 kronor 
d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

24 200 kronor 
26 620 kronor 

30 250 kronor  
33 275 kronor 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. 

6.4 LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5. 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 
erläggas.  

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats  5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % - 

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 

22,48 kr 
24,72 kr 

28,10 kr  
30,90 kr 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2020 2021 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 
1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 
innan och talet gällande juni 2020 2021, räknas om till procent av 
sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), 
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 
samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall. 
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§ 11 

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får LVAB i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek. 

11.2  Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5. 

11.3  I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 
vart och ett har sin egen avgift (taxa). 

11.4  Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-
avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa). 

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift. 

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 
fastigheterna. 

11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 
ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 
den fastställda särtaxan. 

 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade förhållandet 
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 
för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–21) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.    

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
4 789,60 kronor 

5 028,80 kronor 
5 987,00 kronor  

6 286,00 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 

934,40 kronor 
980,80 kronor 

1 168,00 kronor 
1 226,00 kronor 

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  

934,40 kronor 
980,80 kronor 

1 168,00 kronor 
1 226,00 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 
20,28 kronor 

21,30 kronor 
25,35 kronor 

26,62 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande. 
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. 
 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 
 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 
 

14.1 a) 28,7 % 49,3 % 22 % 0 % 

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år. 

 
14.1 
b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 % 

Avgift per m3. 
 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har VTAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 
en antagen förbrukning om 200 m³/lägenhet fastighet och år i för 
permanentbostad och med 100 m³/lägenhet fastighet och år för fritidsbostad.  
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Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att 
mätare saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut 
efter en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. Lägenhetsantalet 
beräknas enligt § 3. 

Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning. 

14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 
lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 
räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB 
undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
LVAB rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning 
eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark- och miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersöknings-
kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 
enligt 14.1 d). 

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta 
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + 
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 
genomsnittsförbrukningen. 

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 
till 150 m³/år. 

Ny text 
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14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-
brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³. 

14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 232 244 kr och en hyra per dygn om 59 62 kr. Levereras renvatten 
tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 290 
305 kr. 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-
kommits mellan LVAB och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år. 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 
enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 28,7 % 49,3 % 0 % 0 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras 
följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
408,80 kr  

429,60 kr 
511 kr  

537 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
408,80 kr  

429,60 kr 
511 kr  

537 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
476,80 kr  

500,80 kr 
596 kr  

626 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 
476,80 kr 

 500,80 kr 
596 kr  

626 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

408,80 kr  
429,60 kr 

511 kr  
537 kr 

Undersökning av vattenmätare 
1 088,00 kr  

1 142,40 kr 
1 360 kr  

1 428 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 
1 088,00 kr 

1 142,40 kr 
1 360 kr 

 1 428 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 

272,80 kr  
286,40 kr 

341 kr  
358 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 

272,80 kr  
286,40 kr 

341 kr  
358 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
272,80 kr  

286,40 kr 
341 kr  

358 kr 

Förgäves besök 
272,80 kr  

286,40 kr 
341 kr  

358 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt 
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas: 

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-
påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.  

• Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-
liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-
överlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

Taxans införande (§21) 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om allmänna vattentjänster. 

 
 
L:\3 VA\ABVA taxor mm\3 Leksand\2021\VA-taxa 2021 Leksand § 66.docx  
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Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB 
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 0247 – 44 100. 

dalavattenavfall.se  
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-yy, § xx, Dnr 2021/aaaa 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 
AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten 
AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Hantverk 
Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-
mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet. 

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 
ut enligt följande: 

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk  
Standard SS 21054:2009 Lägenheter 

Högst 1000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea 

1001 m² - 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea 

 

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA). 
 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

  
4,2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-
ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 96 148,80 kronor 120 186 kronor 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 120 005,60 kronor 150 007 kronor 

c)* 

en avgift per lägenhet för bostads- och därmed 
jämställd fastighet 
enligt följande intervall per fastighet:  
1-10   lägenheter (100 %) 
11-20 lägenheter (90%) 
21-30 lägenheter (88%) 
31 –   lägenheter (86%) 

 
23 319,20 kronor 
20 987,28 kronor 
20 520,88 kronor 
20 054,48 kronor 

29 149,00 kronor 
26 234,10 kronor 
25 651,10 kronor 
25 068,10 kronor 

d)** 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 26 620 kronor 33 275 kronor 

 * Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet. 
**Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats. 
 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  
 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet). 

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 
erläggas.  

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 96 148,80 kronor 120 186 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

120 005,60 
kronor 

 
150 007 kronor 

c)  
en avgift per m2 tomtyta 31,52 kronor 39,40 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 26 620 kronor 33 275 kronor 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. 

6.4 LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5. 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 
erläggas.  
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6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats  5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % - 

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 24,72 kr 30,90 kr 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2021 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 
1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 
innan och talet gällande juni 2021, räknas om till procent av sistnämnda 
tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), 
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 
samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall. 
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§ 11 

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får LVAB i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek. 

11.2  Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5. 

11.3  I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 
vart och ett har sin egen avgift (taxa). 

11.4  Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-
avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa). 

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift. 

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 
fastigheterna. 

11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 
ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 
den fastställda särtaxan. 

 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade förhållandet 
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 
för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–21) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.    

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 5 028,80 kronor 6 286,00 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 980,80 kronor 1 226,00 kronor 

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  980,80 kronor 1 226,00 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 21,30 kronor 26,62 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande. 
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. 
 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 
 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 
 

14.1 a) 28,7 % 49,3 % 22 % 0 % 

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år. 

 
14.1 
b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 % 

Avgift per m3. 
 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har VTAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 
en antagen förbrukning om 200 m³/fastighet och år för permanentbostad och 
med 100 m³/fastighet och år för fritidsbostad.  
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Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att mätare 
saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter en 
antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år. Lägenhetsantalet beräknas 
enligt § 3. 

Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning. 

14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 
lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 
räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB 
undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
LVAB rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning 
eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark- och miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersöknings-
kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 
enligt 14.1 d). 

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta 
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + 
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 
genomsnittsförbrukningen. 

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 
till 150 m³/år. 
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14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-
brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³. 

14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 244 kr och en hyra per dygn om 62 kr. Levereras renvatten tillfälligt 
genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 305 kr. 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-
kommits mellan LVAB och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år. 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 
enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 28,7 % 49,3 % 0 % 0 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras 
följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 429,60 kr 537 kr 

Uppsättning av vattenmätare 429,60 kr 537 kr 

Avstängning av vattentillförsel  500,80 kr 626 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  500,80 kr 626 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 429,60 kr 537 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 142,40 kr 1 428 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 142,40 kr 1 428 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 286,40 kr 358 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 286,40 kr 358 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 286,40 kr 358 kr 

Förgäves besök 286,40 kr 358 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt 
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 15. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas: 

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-
påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.  

• Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-
liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-
överlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek. 

Taxans införande (§21) 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om allmänna vattentjänster. 

 
 
L:\3 VA\ABVA taxor mm\3 Leksand\2021\VA-taxa 2021 Leksand § 66.docx  
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Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB 
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 0247 – 44 100. 

dalavattenavfall.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 124 Dnr 2021/1269 

Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställd nationellt. 
Sektorn bedömer att måltidsavgifterna inte ska regleras då 
konsumentprisindex för 2021 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En 
höjning skulle inte få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför 
varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader. 
Hemtjänstavgift till kund är kopplat till årlig höjning av maxtaxan och där av 
bör även timkostnaden höjas, vilket inte har justerats sedan införandet av 
LOV 2011 och gäller endast ett fåtal kunder som inte kommer upp i 
maxtaxan vilket är cirka 5 timmar per månad. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

 Avgift 2021 Förslag 2022 
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad  

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

Resor dagverksamhet 
SoL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort 

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

Personlarm/nödsändare  400 kr/månad 250 kr /månad 
Trygghetslarm 220 kr /månad 250 kr /månad 
Engångsavgift 
installation trygghetslarm  1000 kr 0 kr 

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

Hemtjänstavgift för kund 380 kr / timme 445 kr /timme 
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Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Dagverksamhet  380 kr /månad 445 kr/månad 
Ledsagare / 
kontaktperson 380 kr / månad 445 kr / månad 

    

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24, reviderat 2021-10-22 
Utdrag ur sociala utskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-10-19, § 47  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet med förslaget  
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun i 

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2022 
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2022 och ersätter 

tidigare maxtaxa. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-09-24 

Referens 
Dnr 2021/1269    

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback 
 

  
 

 
  

 

Taxor och avgifter inom sociala sektorn 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställt nationellt. 
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2021är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader. 
Hemtjänstavgift till kund är kopplat till årlig höjning av maxtaxan och därav 
bör även timkostnaden höjas vilket inte har justerats sedan införandet av 
LOV 2011 gäller endast ett fåtal kunder som inte kommer upp i maxtaxan 
vilket är cirka 5 timmar per månad. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

 Avgift 2021 Förslag 2022 
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad  

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

Resor dagverksamhet 
SOL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort 

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

Personlarm/nödsändare  400 kr/månad 250 kr /månad 
Trygghetslarm 220 kr /månad 250 kr /månad 
Engångsavgift 
installation trygghetslarm  1000 kr 0 kr 

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

Hemtjänstavgift för kund 380 kr / timme 445 kr /timme 
Dagverksamhet  380 kr /månad 445 kr/månad 
Ledsagare / 
kontaktperson 380 kr / månad 445 kr / månad 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-08-18 
 

Referens 
Dnr Dnr. 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-24 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 

Socialchef, Ulrika Gärdsback 
Avdelningschef myndighet, Katja Vestling 
Avgiftshandläggare, Eija-Liisa Lehtola 
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Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 125 Dnr 2021/1179 

Externa taxor kost och lokalvård 2022 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården. Taxorna 
relaterar enbart till extern debiteringen, exempelvis då föräldrar äter 
tillsammans med sina barn på skolan eller då lokalvården städar i fastigheter 
som inte ägs av kommunen men där kommunal verksamhet bedrivs.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel samt ökade personalkostnader. 
Senaste prishöjningen för lokalvård/timme var 2019 och kostens lunchpriser 
var 2018. 
Ändrade taxor från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

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

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-18 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-10-11, 
§98 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-08-18                                  

Referens 
Dnr  

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

 
 

 
 

 
  

 

Externa taxor inom avdelningen kost och lokalvård 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av taxor inom kosten och lokalvården. Taxorna 
relaterar enbart till extern debiteringen, exempelvis då föräldrar äter 
tillsammans med sina barn på skolan eller då lokalvården städar i fastigheter 
som inte ägs av kommunen men där kommunal verksamhet bedrivs.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sektorn finner det motiverat att reglera taxorna utifrån årliga prishöjningar 
av kem, förbrukningsmaterial, livsmedel samt ökade personalkostnader. 
Senaste prishöjningen för lokalvård/timme var 2019 och kostens lunchpriser 
var 2018. 
 
Ändrade taxor från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

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

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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Leksands kommun 
Datum 
2021-08-18                                  

Referens 
 

Sida 
2(2) 

 
 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta taxa för kost och lokalvård 2022, i enlighet med förslaget. 
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2022 och ersätter tidigare taxa. 
 
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-18 
 
Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Maria Bond 
Avdelningschef kost och lokalvård Liselotte Målarbo 
Enhetschef kost Linnéa Wahl
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1(3) 
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2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

 § 134 Dnr 2021/1280 

Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2022-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller för 
byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och byggfrågor.  
I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet. 
Den nu gällande Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller 
från 2020-01-01 antagen av KF 2019-10-14 § 59 
Gällande taxa har med avseende på den del som hanterar kart- och 
mätverksamhet utrymme för flertalet förbättringar och förenklingar som 
bidrar till ökad tydlighet och rätt kostnadstäckning. Jämförelser har gjorts 
med taxor inom länet i kommuner med liknande arbetssätt som Leksands 
kommun.  
Kostnadsjämförelser mellan gällande och föreslagen taxa utifrån 2021 års 
mPBB (milliprisbasbelopp). 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Avgift för nybyggnadskarta 
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att upprätta och tillhandahålla en 
nybyggnadskarta där så krävs och det är viktigt att kartunderlaget för 
bygglovet är korrekt och tillförlitligt eftersom nybyggnadskartan bland annat 
används som underlag vid utstakningen. Nybyggnadskartan är grunden för 
ett rättssäkert bygglovsbeslut. 
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Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Kostnadsjämförelse nybyggnadskarta: 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt gällande taxa är 6283 kr utom 
detaljplanelagt område och 7425 kr inom detaljplanelagt område. 
 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt nytt förslag till taxa är 7425 kr 
oavsett detaljplan eller ej eftersom arbetsinsatsen är den samma.  
 
Avgift för utstakning 
Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på 
nybyggnadskartan märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den 
planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten.  
Kostnadsjämförelse utstakning: 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt gällande taxa är 2856 kr (exkl 
moms) samt för finutstakning 5712 kr (exkl moms) 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4716 kr (exkl 
moms) och kostnad för finutstakning är 4716 kr (exkl moms)   
 
Avgift för lägeskontroll 
Kostnadsuttag för lägeskontroll är en nu tillkommande del i taxan. 
Lägeskontroll har tidigare endast gjorts i ett fåtal ärenden och då helt utan 
kostnadstäckning. Riktlinjer ska tas fram för de fall där 
samhällsbyggnadsutskottet ska kräva lägeskontroll, lägeskontroll kan även 
begäras av byggherren själv. 
I taxeförslaget är avgift för lägeskontroll baserat på ny- och tillbyggnader 
större än eller lika med 50 m2 och i enlighet med av 
samhällsbyggnadsutskottet tagna riktlinjer.  
Kostnadsexempel: avgift för byggnadsarea 50-999 m2 är 2898 kr (moms kan 
tillkomma). 
 
Avgift för kartnyttjande 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning 
av skattemedel och avgifter.   
Kostnadsjämförelse tillfälligt nyttjande: 
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt gällande taxa är 8800 kr  
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4665 kr. 
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Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutsunderlag 
Förslag till plan- och byggtaxa 2022.  
Plan- och byggtaxa 2021-01-01, antagen av KF 2019-10-14 § 59 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Förslag till ny Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2020-01-01 (avser delen kart- och mättaxa) 

Beskrivning av ärendet 
  
Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller för 
byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och byggfrågor.  
I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av 
Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. 
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller 
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls 
kopplade till plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet. 
Den nu gällande Plan- och Bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa gäller 
från 2020-01-01 antagen av KF 2019-10-14 § 59 
Taxan har nu, i föreliggande förslag, justerats med avseende på upplägg, 
rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen och målet har varit 
att ta fram ändringar som utgår från SKR:s taxemodell, avspeglar ökade krav 
på kvalitet, innehåll och digitalisering samt ge kostnadstäckning för faktiska 
nedlagda tids- och arbetskostnader. 
Gällande taxa har med avseende på den del som hanterar kart- och 
mätverksamhet utrymme för flertalet förbättringar och förenklingar som 
bidrar till ökad tydlighet och rätt kostnadstäckning. Jämförelser har gjorts 
med taxor inom länet i kommuner med liknande arbetssätt som Leksands 
kommun.  
Nedan redovisas i sammanfattande text bakgrunden till respektive avgift som 
föreslås ändras samt kostnadsjämförelser mellan gällande och föreslagen 
taxa utifrån 2021 års mPBB (milliprisbasbelopp). 
 
 
Avgift för nybyggnadskarta 
Samhällsbyggnadsutskottet ställer krav på upprättande av nybyggnadskarta 
vid nybyggnation och i ärenden där det råder oklara fastighetsgränser, 
bedömningen görs utifrån åtgärdens karaktär. Samhällsbyggnadsutskottet 
ansvarar för att upprätta och tillhandahålla en nybyggnadskarta där så krävs 
och det är viktigt att kartunderlaget för bygglovet är korrekt och tillförlitligt 
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eftersom nybyggnadskartan bland annat används som underlag vid 
utstakningen. Nybyggnadskartan är grunden för ett rättssäkert 
bygglovsbeslut. 
Kostnadsjämförelse nybyggnadskarta: 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt gällande taxa är 6283 kr utom 
detaljplanelagt område och 7425 kr inom detaljplanelagt område. 
 
Kostnad för nybyggnadskarta 2021 enligt nytt förslag till taxa är 7425 kr 
oavsett detaljplan eller ej eftersom arbetsinsatsen är den samma.  
 
Avgift för utstakning 
Utstakning kallas även för utsättning och innebär att det som finns inritat på 
nybyggnadskartan märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den 
planerade åtgärden kommer att hamna på fastigheten. Det finns två sorters 
utstakning, grovutstakning och finutstakning. Oftast görs först en 
grovutstakning och sedan en finutstakning. I vissa fall till exempel då en 
byggnad ligger långt från tomtgränserna kan det räcka med en 
grovutstakning. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning 
eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras på 
marken. När markarbetena är utförda görs en finutstakning innan 
byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och 
eventuellt planerad höjd markeras på profiler. De faktorer som tidigare 
använts i beräkning av avgift för utstakning bygger på äldre mätmetoder och 
det nya förslaget till taxa är nu baserat på de metoder som används idag och 
relaterar till den faktiska arbetsinsatsen.  
Kostnadsjämförelse utstakning: 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt gällande taxa är 2856 kr (exkl 
moms) samt för finutstakning 5712 kr (exkl moms) 
Kostnad för grovutstakning 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4716 kr (exkl 
moms) och kostnad för finutstakning är 4716 kr (exkl moms)   
 
Avgift för lägeskontroll 
Utstakningen görs som beskrivet ovan innan byggnadsarbetena påbörjas. För 
att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd 
kan även en lägeskontroll göras när åtgärden påbörjats eller är färdig. Det är 
alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, 
oavsett om åtgärden kräver bygglov eller anmälan. Kostnadsuttag för 
lägeskontroll är en nu tillkommande del i taxan. Lägeskontroll har tidigare 
endast gjorts i ett fåtal ärenden och då helt utan kostnadstäckning. Riktlinjer 
ska tas fram för de fall där samhällsbyggnadsutskottet ska kräva 
lägeskontroll, lägeskontroll kan även begäras av byggherren själv. 
I taxeförslaget är avgift för lägeskontroll baserat på ny- och tillbyggnader 
större än eller lika med 50 m2 och i enlighet med av 
samhällsbyggnadsutskottet tagna riktlinjer.  
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Kostnadsexempel: avgift för byggnadsarea 50-999 m2 är 2898 kr (moms kan 
tillkomma). 
 
Avgift för kartnyttjande 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning 
av skattemedel och avgifter.  För permanenta användare (nyttjare) av 
kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som 
löper flera år. Taxan reglerar även kostnadsuttag gällande tillfälliga nyttjare 
av det kommunala kartmaterialet och här har taxan justerats för att vara 
tydligare och mer kostnadsexakt utifrån kartmaterialets innehåll.  
Kostnadsjämförelse tillfälligt nyttjande: 
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt gällande taxa är 8800 kr  
Kostnad för 7 ha (hektar) 2021 enligt nytt förslag till taxa är 4665 kr. 
 

Förslag till beslut 
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige. 

1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och 
mättaxa. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag till plan- och byggtaxa 2022.  
Plan- och byggtaxa 2021-01-01, antagen av KF 2019-10-14 § 59 
 

Slutligt beslut skickas till 
Plan- och kartavdelningen 
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Inledning 
 
Plan och bygglovtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och 
byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och Jävsnämnden inom 
sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa verksamheter rörande plan- och 
byggfrågor samt kart- och mättjänster. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygg-
lagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kostnaderna för myndighetsutövningen eller de tjänster som tillhandahålls. 
Plan-och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsutskottet att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, fram-
ställning av arkivebeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävanden 
åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, vill-
korsbesked, och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på 
arbetsplatsen och kungörelse av beslut om lov, förhandsbesked eller detaljplaner.  
 
I ärenden om detaljplan får avgift tas ut för planbesked, handläggning och upprät-
tande samt granskning av planhandlingar, avgift får även tas ut för att täcka kostna-
der för program, om ett sådant behövs. 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”. 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som re-
geras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst 
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhan-
dahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). 
Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdrags-
verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen 
För samhällsbyggnadsutskottets verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
av självkostnadsprincipen. 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
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det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
(se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354). 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader 
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m.  
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,kapitalkostnader och administra-
tionskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och 
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 
Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt 
hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. 
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 
 
Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt 
för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 
 
Plan- och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
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2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera 
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga 
att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad 
(prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 
 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige 
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige 
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna 
taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Taxa gällande planverk-
samhet  indexuppräknas årligen enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV 
är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkningen av kostnaderna 
för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. 
 
Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
 
Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarigt utskott/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda 
endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras 
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar 
anpassas till gällande regler. Enskild tjänsteman skall således kunna reducera avgif-
ten i ett ärende som är orimligt dyrt. 
 
 
 
 
Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

151



7(36) 

 

Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 
• Hur stor avgift som debiteras. 
• När betalning ska ske. 
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
 
Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet 
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften 
avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns särskilda 
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsbyggnadsut-
skottets rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidersättning. 
 
Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 
 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till sektor samhällsutveckling inom den tid som anges i 
faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning 
sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning 
ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 
 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda 
fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. 
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till sektor samhällsutveckling inom tre 
veckor från den dag han fick del av beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa  
inklusive kart- och mättaxa 
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Plan och bygglovtaxan inklusive kart- och mattäxan gäller för byggnadsnämndens 
verksamhet rörande plan- och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnads-
nämndens uppgifter av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhälls-
byggnad och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa 
verksamheter.  
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunal-
lagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänster. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 

Beräkning av avgifter enligt bygglovtaxa 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver har Samhällsbyggnadsutskottet en justeringsfaktor 1.2 
som antogs av KF 2011-03-28 § 22. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
HF 
 

Handläggningsfaktor 

KOM 
 

Faktor för kommunicering 

KF 
 

Kartfaktor 

mPBB 
 

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
Ex. Prisbasbelopp 2019 46500kr, dvs 46.5. 

MF 
 

Mätningsfaktor 

N 
 

Justeringsfaktor 

OF 
 

Objektfaktor 

PLF 
 

Planavgiftsfaktor 

 
 
 
 
 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
 
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
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Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med 
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 
Avräkning 
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska sektor samhällsutveckling åter-
betala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 
preskription sker efter tio år. 
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Tabeller bygglovtaxa 
 
Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och anläggningar, 
beroende på storleksfaktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktor enligt nedanstående 
tabeller. 
 
Area (m2)- BTA+OPA 
 

OF 

Byggnader, anläggningar in-
kl.bygglovpliktiga komplementbyggna-
der 

 

0-16 2 
17-49 3 
50-99 4 
100-149 6 
150-199 8 
200-299 10 
300-399 12 
400-499 14 
500-599 16 
600-699 18 
700-799 20 
800-899 22 
900-999 24 
1000-1149 26 
1150-1599 32 
1600-2199 36 
2200-2999 46 
3000-3999 56 
4000-4999 64 
5000-5999 72 
6000-7999 85 
8000-9999 100 
10000-14999 125 
15000-24999 170 
25000-49999 235 
50000-100000 400 
Härutöver + 3/1000 
Mycket enkla byggnader mindre än 50 
m2 

2 

 
Mycket enkla byggnader får definieras som carport, altantak, skärmtak, inglasade 
uteplatser, växthus och liknande åtgärder. 
 
För ärenden med ansökningar med både huvudbyggnad och garage eller andra kom-
plementbyggnader skall den sammanlagda Bruttoarean sammanräknas. 
 
Byggnader av samma typ beräknas efter byggnadernas totala BTA. 
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Tidsersättning 
Tabell 2 
 
I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler som 
inte kan schablonberäknas. 
Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personal inom verksamheten. 
 
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme 
 
Yrkeskategori 
 

Avgift (kr/timme) 

Handläggare  sektor  
Samhällsutveckling 
 

975 kr 

 
 
Underrättelse till berörda sakägare 
 
Taxan används i de ärenden när kommunicering skall ske i enlighet med Plan- och 
bygglagen kap 9 § 25 i ärenden som innebär: 

- Avvikelse från gällande detaljplan 
- Åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller om-

rådesbestämmelser 
- Åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd 

 
 
Tabell 3 
Avgift=kommunicering x mPBB x N 
 
Antal 
 

Kommentarer Kommunicering 

Sakägare 1-5 
 

 25 

Sakägare 6-10 
 

 35 

Sakägare 11 eller fler 
 

 35 

Kungörelse Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

80 

Kungörelse av beslut i post- och 
inrikestidning 

Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

5 

 
 
Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
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Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 
Tabell 4 
 
Åtgärd 
 

Handläggningsfaktor HF1 

Administration inklusive arkivering 
 

7 

Planprövning  
(Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked) 
 

3 

Byggnaden 
(Placering, yttre utformning och färgsättning, använd-
barhet och tillgänglighet) 
 

7 

Tomten 
(Tomts ordnande inklusive utfart och parkering, enkel 
kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, 
fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras), 
skyddsåtgärder mot skred och högvatten, utrymnings- 
och räddningsvägar,måttgranskning,besiktning) 
 

7 

Remisser 
Trafikverket etc 

2 
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Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
För ärenden där interrimistiska slutbesked kan ges debiteras detta i efterhand. 
Interrimistiska slutbesked i samband med slutsamråd= Mpbb x HF2(10)x 10 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 alternativt tabell 2 
 
Tabell 5 
Åtgärder 
 

Handläggningsfaktor 
HF2 

 
Administration inkl arkivering och regi-
strering av 
kontrollansvarig 
 

7 

Startbesked inkl tekniskt samråd och 
fastställande av 
kontrollplan 
 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 
 

5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 
rivning) 
 

3 

Arbetsplatsbesök 
 

5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 
 

5 

Slutsamråd inkl slutbesked 
 

6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt 
slutbesked 
 

3 

Interremistiskt slutbesked i samband 
med slutsamråd större objekt 

10 
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Bygglovbefriade åtgärder-,  friggebodar och attefallshus med ändringar i PBL 2 juli 
2014. 
 
Anmälansavgift och avgift för startbesked = Mpbb x OF x HF2 x N 
 
Objekt  Yta BTA OF HF1 HF2 

 
Friggebodar och komplement-
byggnader av  
enkel karaktär där vatten- 
och avlopp ej ska dras in,  
brandskydd påverkas ej,  
takkupor enkel åtgärd 
inredning av ytterligare bostad 
Enkel åtgärd som ej berör VA 
eller brandskydd 
 

Max 25 m2 2  20 

Friggebodar och komplement-
byggnader av  
komplementbostadshuskaraktär 
där brandskydd, tillgänglighet 
berörs  
Takkupor, ingrepp i bärande 
delar 
Inredning av ytterligare bostad 
där Va, tillgänglighet och 
brandskydd berörs. 
 

Max 25 m2 2  28 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Åtgärd Avgift 

 
Lämplighet/lokaliseringsprövning utan-
för detaljplan i samband med bygglov-
sansökan 
 

50 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 
 

20 % påslag på bygglovavgiften 

Varsamhet 
 

10 % påslag på bygglovavgiften 

Ändring 
 

70 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov 
 

75 % av normalavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 
 

50 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 
 

75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov,säsong förläng-
ning 
 

50 % av normal avgift 

Förnyelse av lov=ny prövning 80 % av normal avgift 
 
Tabell 7 Avgift för besked 
 
Typ av besked Beskrivning 

 
Förhandsbesked (En tomtplats) 
 

175 x mPBB 
 

Förhandsbesked (Högst två tomtplatser) 
 

175 x mPBB för den första och 100 för 
den andra 
 

Förhandbesked (Fler än två tomtplatser) Tillkommande med 100 x mPBB för varje 
tillkommande tomtplats 
 

Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) 
 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till 
hälften vid beräkning av bygglovavgiften 
om villkoren har uppfyllts vid bygglov-
prövningen) 
 

Strandskyddsdispens 50 x mPBB vid samtidig ansökan om 
förhandsbesked och bygglovsprövning. 
Gäller också komplementbyggnad, båt-
hus, brygga etc. 
125 x mPBB vid enbart ansökan om 
strandskyddsdispens. 
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Negativt förhandsbesked, avslag på an-
sökan om förhandsbesked 

75 % av den avgift som utgår enligt den-
na taxa för ett positivt förhandsbesked 
Grannehörande och remisser full avgift  

 
Tabell 8 Godkännande av sakkunnig 
 
Avgift=HF x mPBB x N 
 
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser 
 
Åtgärd HF 

 
Ny sakkunnig 25 
 
 
Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förord-
ning 1999:371 om hissar m.m.ibyggnadsverk) 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 10 Nybyggnad- Bygglovavgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som sektor samhällsutveckling 
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.  
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Bostäder, kontor, industrier m.m. Yta 

BTA 
 

OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA <99 m2 
 

4 24 28 

Byggnad, yta BTA 100-199 
m2 
 

6 24 28 

Byggnad, yta BTA 200-
299 m2 
 

8 24 28 

Byggnad, yta BTA 300-
399 m2 
 

12 24 28 

Byggnad, yta BTA 400-
499 m2 
 

14 24 28 

Byggnad, yta BTA 500-
999 m2 
 

20 24 28 

Byggnad, yta BTA 1000-
1999 m2 
 

25 24 28 

Byggnad, yta BTA 2000-
4999 m2 
 

30 24 28 

Byggnad, yta BTA 5000-
9999 m2 

35 24 28 

Byggnad, yta BTA 10000-
14999 
m2 
 

40 24 28 

Varje tillkommande 5000-intervall +3 
på OF 
 

    

Vindsinredning < 199 
m2 
 

 17 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad- lagerhall 
< 600 m2 
 

30 % av 
normal 
avgift 

 24 28 
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Tabell 11 Komplementbyggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Objekt 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende)  
 

<50 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende) 
 

>50 
 

3 17 13 
 

Källsorteringsbehållare/grupp,sopskåp, 
sophus, transformatorarstation etc. 
 

 2 14 15 

 
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets kom-plexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
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Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
Tillkommande yta BTA <15 3 14 10 
Tillkommande yta BTA 16-49 3 17 17 
Tillkommande yta BTA 50-99 4 17 17 
Tillkommande yta BTA 100-199 8 14 17 
Tillkommande yta BTA 200-299 10 17 28 
Tillkommande yta BTA 
 

300-399 12 17 28 

Ytterligare intervall  +2/100 kvm 
 

    

 
Anpassning av handläggningsfaktorer HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på 
ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd etc. 
 
 
Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 
Burspråk 
 

 2 14 13 

Takkupa 
 

 2 14 13 

 
Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
Fritidshus 
 

40-80  4 21 28 

Kolonistuga 
 

< 40 2 14 15 

Transformatorstation/pumpstation Oavsett 
storlek 
 

4 14 13 

Växthus, lusthus eller liknande oi-
solerat 

>15 men 
<50 
 

2 2 14 

Rullstolsgarage Oavsett 
storlek 
 

2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 
storlek 
 

4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett 
storlek 

4 17 23 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt- enkla konstruktioner 
 

Yta BTA HF1 

Balkong 1-5 st 
 

 65 

Balkong >5 st 
 

 130 

Inglasad balkong 1-5 st 
 

 65 

Inglasad balkong >5 st 
 

 130 

Inglasning av uteplats/uterum Oavsett  
Storlek 
 

65 

Skärmtak 
 

15-30 50 

Skärmtak 
 

>31 100 

 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt-utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
Fasadändring, mind-
re 
 

 2 11 10 

Fasadändring, större 
 

 4 11 10 

Bostadshus enbo-
stadshus 
 

 2 17 13 

Hiss/ramp 
 

 4 17 15 

Mur och/eller plank- 
bullerplank/stabilitet- 
oavsett material 
 

 4 (2) 10 13 

Solceller/paneler- ej 
på en- och tvåbo-
stadshus eller tillhö-
rande komplement-
byggnad 
 

 2 14 15 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygg-
lov 
 
 

2 14 13 
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Bygglov för ändrad 
användning 

Utgår OF en-
ligt tabell 1 
enligt BTA, 
dock ej mind-
re än 
 

   

 >50 kvm 
 
Enligt tabell 1 
<50 kvm 

2 
 
 

Enligt of 

17 
 
 

17 

28 
 
 

28 
 

 
 
Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift=Hf2 x mPBB x N 
 
Åtgärd HF2 

 
Eldstad/st 
 

25 

Grundförstärkning enbostadshus 
 

90 

Grundförstärkning 
 

200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 
 

50 

Ventilationsanläggning övriga 
 

140 

Håltagning/bärande konstruktion, mind-
re 
 

30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 
 

140 

Stambyte 
 

90 

Fettavskiljare 
 

90 

Sopsug 
 

30 

Rivningsanmälan Debiteras per påbörjad timme, dock 
maximalt 8 timmar för en mycket kom-
plicerad rivning. 

 
Solceller/solpaneler fritids/bostadshus 25 
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift=Hf x mPBB x N 
 
Rivning HF 

 
<250 
 

100 

250-999 
 

200 

>1000 
 

400 

 
 
 
Tabell 17 Bygglov för skyltar 
 
Åtgärd  HF om liten på-

verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden 

HF om stor på-
verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden  

Skylt 
 

>1  25  

Skylt  
 

1-10 50  

Därutöver per skylt Nr 2-4 
 

15  

Skylt  
 

>10 m2 60  

Skyltpelare 
 

Större 100  

 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
sektor samhällsutvekling. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars 
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart som tidsersättning 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 
 
 
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 
 
Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF1 HF2 
Tidsersättning 

 
Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Ett torn 250  

Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Fler än ett 550  

Vindkraftverk Upp till 4 st 1200  
Vindkraftpark (>5 
verk) 

 2500  
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Avgift debiteras per påbörjad timme minst 2 timmar men dock högst 20 timmar be-
roende på ärendets komplexitet och hur mycket tid som läggs ner på ärendet. 
 
Objekt 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 
 

2000-4999 60 24 28 

Tillägg görs för 
byggnad enl. ovan 

5000-10000 80 24 28 

 
 

>10000 100 24 28 

Begravningsplats 
 

Antal timmar    

Campingplats 
 

Antal timmar    

Idrottsplats 
 

Antal timmar    

Friluftsbad 
 

Antal timmar    

Golfbana 
 

Antal timmar    

Kabinbana 
 

Antal timmar    

Minigolf 
 

Antal timmar    

Motorbana 
 

Antal timmar    

Nöjespark 
 

Antal timmar    

Skidbacke med lift 
 

Antal timmar    

Skjutbana 
 

Antal timmar    

Parkeringsplats 
 

Antal timmar    

Upplag/materialgård 
 

Antal timmar    

Tunnel/bergrum 
 

Antal timmar    

 
Anläggning i vatten debiteras per påbörjad timme, minst 2 timmar men dock högst 
10 timmar. 
Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

 
Brygga, såväl-
pontonsom fast 
anlagd 

För fler än 10-12 
båtar (annars ej 
bygglov) 
 
 

20 24 28 

Småbåtshamn- För fler än 10-12 40 24 28 
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se marina båtar < 5000 
 

Marina 5000-
10000 

För fler än 10-12 
båtar annars inte 
hamn 
 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga 
 

Per brygga 5 24 28 

 
Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Ärendetyp 
 

Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift 
 

 

Avslag såväl bygglov,marklov, riv-
ningslov som förhandsbesked 
 

25% avgift utgår av den avgift 
som skulle utgå vid ett posi-
tivt besked 

75% av full 
avgift 

Avvisa 
 

 20 

Mäklaruppgift 
 

Tidsersättningse tabell 2  

Återkallad ansökan (avskrivet ären-
de) 

25 % av normalt bygglovav-
gift eller tidsersättning se ta-
bell 2. Grannehörande debi-
teras full avgift. 
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Beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa 
Nedan följer tabeller för beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskon-
troll,  tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (så som baskarta, grund-
karta, ortofoto mm) samt övriga mätuppdrag. 
 
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta  
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
 
Avgift = mPBB x NKF  
NFK= kartbild, fastighetsredovisning, detaljplan och höjder  
Exempel 47,6*150 = 7140 (År 2021) 
 
 
Nybyggnadskarta  Nybyggnadskartafaktor (NKF)  

 
Tomtyta < 1,5 ha.  150  

 
Tomtyta > 1,5 ha.  150 + tidsersättning  

 
Komplettering av nybyggnadskarta  Tidsersättning  

 
Alla övriga åtgärder  Tidsersättning  

 
 
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 
 
 
 
 
 
Nybyggnadskarta NKF eller tidsersätt-

ning 
 
Kartinnehåll och faktorer 
 

 

Kartbild 
 

40 

Fastighetsredovisning 
 

40 

Detaljplan 
 

20 
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Höjder 
 

30 

Ledningar 
 

20 

 
 

 

Tomtyta större än 15000 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 
 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 
 

tidsersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 
 

10 

Komplettering av nybyggnadskarta 
 

40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 
 

Tidsersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkartområde 
 

Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 
 
 
Tabell 23 Avgift för utstakning 
 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan med ve-
rifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.  

  
Utstakningsavgift = mPBB x UF 
Utstakningsavgift = mPBB x UF   
Exempel = 47,6*160 = 7616 (År 2021) 

  
Beskrivning  UF  

 
Fristående nybyggnad  (bara grov eller fin)  100  

 
Fristående nybyggnad  (grov + fin)  160  

 
Tillbyggnad 1-199 m2   60  

 
Tillbyggnad > 200m2   120  

 
Alla Övriga Utstakningar  Tidsersättning  

 
Tillägg för linje utöver 8  6  
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Avgiften för utstakning skall beräknas på den sammanlagda arean för hela ärendet 
om det ingår i samma beslut om lov.Utstakning kan utföras av samhällsutbyggnads-
utskottets personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap. Om utstak-
ning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift ut för under-
lagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommu-
nen utfört arbetet. Taxan gäller en framtagning av utstakningskoordinater och ett 
utstakningstillfälle, vid komplettering debiteras timtaxa. 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde 
görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand 
i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas 
i läge och höjd på utstakningsskissen. 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan som 
byggherren föreslår. 
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 
 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 
Beskrivning 
 

UF 

Huvudbyggnad-nybyggnad (4 punkter) 
 

 

Mindre tillbyggnader, garage, uthus 
m.m. 
15-49 m2 
 

80 

1-199  
 

180 

200-499 
 

210 

500-999 
 

240 

1000-1999 
 

290 

2000-2999 
 

340 

Större än 3000 
 

390 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förut-

Anbudsförfarande 
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sättning 
att det ingår i samma beslut. 
 
Utstakning, detaljpunkter, mätningslin-
jer och 
arbetsfixar 
 

Tidersättning se tabell 2 

Komplementbyggnad – Nybyggnad ga-
rage/uthus till enoch 
tvåbostadshus (4 punkter). 
 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

70 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Tillbyggnad-nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

  
15-199 
 

50 

200-1000 
 

100 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Övrig utstakning 
 

Utstakningsfaktor 

Plank eller mur 
 

50 

Transformatorstation 
 

70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 24 Lägeskontroll  
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när lägeskontroll krävs.  
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2  
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räk-
nas sammanlagda byggnadsarean (BYA +OPA)  
 
Avgift = mPBB x MF  
Exempel 47,6*60 = 2856 (År 2021)  
 
 
Huvudbyggnad Nybyggnad  Mätningsfaktor (MF)  

 
50-999 m2  60  

 
1000-5000 m2  100  

 
 
 
 
Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk informa-
tion  
 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktion med en blandning av 
skattemedel och avgifter.  För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kart-
material träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.  Nedanstå-
ende taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.  
 
Avgift HA = mPBB x KF  
HA = 47,6 x 14 = 666,4 
 
 
 

Baskarta   KF  
  

Gränser och Fastighetsbeteckning  5 
  

Byggnader och Övriga Topografisk Information  5 
  

Vägar & Järnvägar  2 
  

Höjdinformation  2 
  

All Information  14 
  

Område > 50 ha  Offert  
  
 

Grundkarta  Tidsersättning + pri-
märkarteavgift  
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3D stadsmodell  Offert  

  
Digitalt ortofoto   Offert  

  
Övriga uppdrag  Tidsersättning   
  
  

 
 
 
Tabell 24 Avgift för Baskarta (primärkarta) 
 
Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på mar-
ken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Baskartan används som utgångs-
underlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag mm.  
 
I Leksands kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A) och le-
veransformat (F). 
 
Beräkning av nyttjanderättsavgift 
 
Nyttjanderättsavgift = P x A x F 
 
P = pris per hektar 
A = area i hektar (ha) 
F = leveransformat 
 
Pris per hektar (P) 
Priset per hektar minskar succesivt med ökande area enligt nedanstående tabell. Vid 
köp av enbart höjdkurvor motsvarar det 30% av priset. 
 
Prisområden i hektar 
 

Pris (ha) 

0,1 - 5,0 
 

1600 kr 

5,1 - 30,0 
 

400 kr 

30,1 – 100,0 
 

200 kr 

100,1 – 
 

100 kr 

 
Exempel: beställd area är 7 ha. Avgift = 5 x 1600 + 2 x 400 = 8000 + 800 = 8800 kr 
 
Area (A) 
Områdets area i hektar. 
 
Leveransformat 
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Baskartans pris är beroende på i vilket format kunden önskar kartan levererad. En 
digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat. 
F dwg, dxf, dgn, shp, tab = 1,0 
F pdf, bild = 0,5 
 
Denna taxa nyttjas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmeterialet. För per-
manenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över 
flera år.  
Leksands kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid 
upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål. Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål.  
 
Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 
Avgift för Ortofoto 
 
Avgift för ortofoto är 800 kr per bild. 
 
 
 
 
 
Tabell 26 Avgift för övriga mätuppdrag 
 
Övrigt mätuppdrag Avgift 

 
Övriga mätuppdrag  Tidsersättning  

 
 
 
Avgift för övriga mätuppdrag baseras på tidsersättning. 
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Beräkning av avgifter enligt Plantaxa  
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning samt plan-
upprättande och plangranskning. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett 
grundbelopp för planering (Gp) multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer 
enligt till denna taxa hörande tabeller. Faktorerna i plantaxan grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottet befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uttag av kostnad för 
detaljplanering tas ut i anslutning till detaljplanens upprättade och regleras i planav-
tal som tecknas i ärendet. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Gp  Grundbelopp planering 
Pbf Planbeskedsfaktor 
Hf  Handläggningsfaktor 
Gf  Granskningsfaktor 
Uf  Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift 2019 för tjänsteman inom plan- och kartavdelning-
en) 
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning, plan-
granskning samt planupprättande.  
 
I planhandläggning ingår allt arbete som tillhör planprocessen med undantag för  
planupprättandet.  Hit räknas den tid som åtgår vid politisk beredning av ärendet i 
samband med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av plan- och kartav-
delningens personal i samband med utskick samt kungörelse för samråd respektive 
granskning, upprättande av fastighetsförteckning samt kostnader för upprättande av 
samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår också kostnader i samband 
med arkivering och laga kraft (exklusive annonskostnad). 
 
I upprättande ingår arbetstid för all nedlagd tid för att nå färdigställda planhandling-
ar i form av plankarta och planbeskrivning samt upprätta underlag för upphandling 
av utredningar. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter 
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Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp för planering (Gp) 
multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer enligt till denna taxa hörande ta-
beller. 
GP=  Grundbelopp planering 
Pbf=  Planbeskedsfaktor 
Hf = Handläggningsfaktor 
Gf=  Granskningsfaktor 
Uf = Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen) 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader och ansvar 
regleras i särskilt planavtal som upprättas för ärendet. 
 
Avgiftens erläggande  
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning enligt 
överrenskommelse i upprättat planavtal för respektive planprojekt. 
I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av planä-
rende såsom 
- kostnader för annonsering i tidningar mm (samråd, utställning, laga kraft) 
- ev kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten mm  
- kostnader för framtagande av arkivhandlingar av planer 
- grundkarteavgift  
- upprättande av fastighetsförteckning  
- tillkommande utredningar eller undersökningar som krävs för planens upprättande. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet är inte skyldig att återbetala belopp om planeärendet 
återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande. 
 
Avbrytande av planarbete 
 
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessen ska samhällsbygg-
nadsutskottet få ersättning för redovisade nedlagda kostnader. 
 
Beräkning av avgifter utförs enligt följande: 
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Tabeller Plantaxa 
 
Tabell 1 Avgift för planbesked 
Då en intressent/exploatör vill exploatera mark som inte ligger planlagd eller som är 
planlagd för annat ändamål ska ett planbesked sökas. Kommunen är skyldig att inom 
4 månader från ansökningsdatum lämna ett planbesked om inget annat är överens-
kommet. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas 
men ger intressenten/exploatören möjligheten att inom två år upprätta samrådsför-
slag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om planbesked är 
beroende av ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter. 
 
Avgift planbesked = Gp x Pbf 
 
Gp = Grundbelopp planering 
 
Klass Komplexitet Pbf 

 
 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

4 
 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

5 
 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

5 

3 Normalt planärende 
Normal planproblematik, ej alltför stort 
område/sakägarkrets 
 

 
10 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
15 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
22 

 
Obs! Full avgift utgår även vid avslag. 
 
 

180



36(36) 

 

Tabell 2 Avgift för planprogram 
 
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta 
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet 
med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall bred-
das med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till 
insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid upprättande 
av planprogram debitreras kostnad för handläggning och upprättande alternativt 
granskning enligt nedanstående. 
 
Avgift planprogram = Gp x tid 
 
Gp = Grundbelopp planering  
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Tabell 3 Avgift för detaljplan  
 
Kommunen ska genom detaplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Kom-
munen är enligt lag (Plan- och bygglagen) skyldig att hantera handläggning av detalj-
planen. Upprättande av detaljplan kan utföras av konsult eller av kommunen. Då 
upprättandet av planhandlingar görs av konsult tas avgift  ut för kommunens arbete 
med att granska de konsultupprättade planhandlingarna och tillhörande utredningar 
så att de följer gällande lagstiftning, kommunens strategiska dokument, gällande fö-
reskrifter, riktlinjer och förordningar. Även tid för medverkande vid möten som krävs 
för framtagandet av planhandlingarna räknas in i granskningen. 
 
Avgift vid kommunal planförfattare 
= Gp x (Hf+Uf) 
 
 

 Avgift vid extern planförfattare  
= Gp x Hf  utöver detta tillkommer tim-
taxa för kommunens granskning 
 

Gp = Grundbelopp planering 
 
Hf = Handläggningsfaktor 
 
Uf = Upprättandefaktor 
 

 
 
 

Klass Komplexitet Hf  
 
 

Uf 
 

 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

 
40 

 
40 

 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

 
40 

 
80 

 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

 
50 

 
100 

 

3 Normalt planärende 
Normal omfattning planproblematik, ej 
alltför stort område/sakägarkrets 
 

 
90 

 
150 
 

 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
150 

 
250 
 

 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
230 

 
250 + 
löpande 
enligt 
timtaxa 
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Utöver avgift för planupprättande tillkommer kostnad för 
-samtliga utredningar och undersökningar som erfordras för planens framtagande 
-grunkarta 
-annonsering, lokalhyra, arkivhandlingar 
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Inledning 
 
Plan och bygglovtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och 
byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommun-
styrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och Jävsnämnden inom 
sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa verksamheter rörande plan- och 
byggfrågor samt kart- och mättjänster. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygg-
lagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att 
täcka kostnaderna för myndighetsutövningen eller de tjänster som tillhandahålls. 
Plan-och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsutskottet att ta ut en avgift i 
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, fram-
ställning av arkivebeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävanden 
åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, vill-
korsbesked, och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på 
arbetsplatsen och kungörelse av beslut om lov, förhandsbesked eller detaljplaner.  
 
I ärenden om detaljplan får avgift tas ut för planbesked, handläggning och upprät-
tande samt granskning av planhandlingar, avgift får även tas ut för att täcka kostna-
der för 
program, om ett sådant behövs. 
 

Allmänna regler om kommunala avgifter 
Kommunallagen 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga 
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskrivet”. 
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den 
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna 
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 
 

Självkostnadsprincipen 
För samhällsbyggnadsutskottets verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en 
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ 
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
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av självkostnadsprincipen. 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får 
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
(se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostna-
der 
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella 
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader 
bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
 

Likställighetsprincipen 
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt 
hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. 
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är 
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § 
kommunallagen. 
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat”. 
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar 
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika 
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som 
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen 
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende 
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen 
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att 
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika 
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66). 

 
Retroaktivitetsförbudet 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med 
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. 
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns 
synnerliga skäl för det”. 
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas 
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt 
för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning 
nedan, samt NJA 1974 s. 10). 
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Plan- och bygglagen 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 
slutbesked och ingripandebesked, 
2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, 
om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en 
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning 
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet 
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera 
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga 
att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna 
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, 
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det 
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet 
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad 
(prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Administrativa rutiner 
 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige 
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska 
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt 
följande: 
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige 
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och 
bygglagen. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. 
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna 
taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska 
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Taxa gällande planverk-
samhet  indexuppräknas årligen enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV 
är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkningen av kostnaderna 
för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. 
 

Överklagande av beslut om taxa 
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande 
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från 
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
 

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 
Ansvarigt utskott/delegation till tjänstemän 
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på 
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut 
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda 
endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger 
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras 
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar 
anpassas till gällande regler. Enskild tjänsteman skall således kunna reducera avgif-
ten i ett ärende som är orimligt dyrt. 
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Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. 
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 
Vad avgiftsbeslut bör innehålla 
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå: 
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats. 
• Hur stor avgift som debiteras. 
• När betalning ska ske. 
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 
22-28 §§ förvaltningslagen). 
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften. 
 
Avgiftsbestämning 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet 
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften 
avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns särskilda 
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsbyggnadsut-
skottets 
rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av 
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning. 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidersättning. 
 
Antagande av taxan 
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 
 
Betalning av avgift 
Betalning av avgift ska ske till sektor samhällsutveckling inom den tid som anges i 
faktura. 
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning 
sker. Avgifter kan tas ut i förskott. 
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning 
ska då ske mot eventuell bygglovavgift. 
 
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall 
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man 
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda 
fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. 
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till sektor samhällsutveckling inom tre 
veckor från den dag han fick del av beslutet. 
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Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa  
inklusive kart- och mättaxa 
 
Plan och bygglovtaxan inklusive kart- och mattäxan gäller för byggnadsnämndens 
verksamhet rörande plan- och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnads-
nämndens uppgifter av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhälls-
byggnad och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa 
verksamheter.  
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunal-
lagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänster. 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av 
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 

Beräkning av avgifter enligt bygglovtaxa 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig 
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive 
ärendetyp kräver. Därutöver har Samhällsbyggnadsutskottet en justeringsfaktor 1.2 
som antags av KF 2011-03-28 § 22. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
HF 
 

Handläggningsfaktor 

KOM 
 

Faktor för kommunicering 

KF 
 

Kartfaktor 

mPBB 
 

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
Ex. Prisbasbelopp 2019 46500kr, dvs 46.5. 

MF 
 

Mätningsfaktor 

N 
 

Justeringsfaktor 

OF 
 

Objektfaktor 

PLF 
 

Planavgiftsfaktor 

 
 
 
 
 
 
Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 
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Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + 
öppenarean (OPA). 
 
Planavgift beräknas efter BTA + OPA. 
 
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd 
byggnad till en ny plats. 
 
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 
volym. 
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. 
 
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. 
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk 
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med 
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall 
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen 
tillämpas. 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras. 
 

Avräkning 
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska sektor samhällsutveckling åter-
betala i 
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under 
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom 
föreskriven tid. 
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. 
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker 
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked 
överlämnas. 
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för 
tid innan betalningen ska ske. 
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. 
preskription sker efter tio år. 
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Tabeller bygglovtaxa 
 

Tabell 1 Objektsfaktorer 
 
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och anläggningar, 
beroende på storleksfaktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktor enligt nedanstående 
tabeller. 
 
Area (m2)- BTA+OPA 
 

OF 

Byggnader, anläggningar 
inkl.bygglovpliktiga komplementbyggna-
der 

 

0-16 2 
17-49 3 
50-99 4 
100-149 6 
150-199 8 
200-299 10 
300-399 12 
400-499 14 
500-599 16 
600-699 18 
700-799 20 
800-899 22 
900-999 24 
1000-1149 26 
1150-1599 32 
1600-2199 36 
2200-2999 46 
3000-3999 56 
4000-4999 64 
5000-5999 72 
6000-7999 85 
8000-9999 100 
10000-14999 125 
15000-24999 170 
25000-49999 235 
50000-100000 400 
Härutöver + 3/1000 
Mycket enkla byggnader mindre än 50 
m2 

2 

 
Mycket enkla byggnader får definieras som carport, altantak, skärmtak, inglasade 
uteplatser, växthus och liknande åtgärder. 
 
För ärenden med ansökningar med både huvudbyggnad och garage eller andra kom-
plementbyggnader skall den sammanlagda Bruttoarean sammanräknas. 
 
Byggnader av samma typ beräknas efter byggnadernas totala BTA. 
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Tidsersättning 
Tabell 2 
 
I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler som 
inte kan schablonberäknas. 
Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för 
personal inom verksamheten. 
 
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme 
 
Yrkeskategori 
 

Avgift (kr/timme) 

Handläggare  sektor  
Samhällsutveckling 
 

975 kr 

 
 

Underrättelse till berörda sakägare 
 
Taxan används i de ärenden när kommunicering skall ske i enlighet med Plan- och 
bygglagen kap 9 § 25 i ärenden som innebär: 

- Avvikelse från gällande detaljplan 
- Åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller om-

rådesbestämmelser 
- Åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd 

 
 

Tabell 3 
Avgift=kommunicering x mPBB x N 
 
Antal 
 

Kommentarer Kommunicering 

Sakägare 1-5 
 

 25 

Sakägare 6-10 
 

 35 

Sakägare 11 eller fler 
 

 35 

Kungörelse Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

80 

Kungörelse av beslut i post- och 
inrikestidning 

Annonskostnad 
skall också debite-
ras 
 

5 
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Handläggningsfaktor för bygglov HF1 
 
Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 

Tabell 4 
 
Åtgärd 
 

Handläggningsfaktor 
HF1 

Administration inklusive arkivering 
 

7 

Planprövning  
(Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet 
förhandsbesked) 
 

3 

Byggnaden 
(Placering, yttre utformning och färgsättning, använd-
barhet och tillgänglighet) 
 

7 

Tomten 
(Tomts ordnande inklusive utfart och parkering, enkel 
kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning, 
fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras), 
skyddsåtgärder mot skred och högvatten, utrymnings- 
och räddningsvägar,måttgranskning,besiktning) 
 

7 

Remisser 
Trafikverket etc 

2 
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Handläggningsfaktor för startbesked HF2 
 
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N 
 
För ärenden där interrimistiska slutbesked kan ges debiteras detta i efterhand. 
Interrimistiska slutbesked i samband med slutsamråd= Mpbb x HF2(10)x 10 
 
Objektsfaktor enligt tabell 1 alternativt tabell 2 
 

Tabell 5 
Åtgärder 
 

Handläggningsfaktor 
HF2 

 
Administration inkl arkivering och regi-
strering av 
kontrollansvarig 
 

7 

Startbesked inkl tekniskt samråd och 
fastställande av 
kontrollplan 
 

10 

Startbesked och beslut om kontrollplan 
 

5 

Startbesked (gäller även påbörjande av 
rivning) 
 

3 

Arbetsplatsbesök 
 

5 

Extra arbetsplatsbesök/per styck 
 

5 

Slutsamråd inkl slutbesked 
 

6 

Slutbesked, avslut eller interimistiskt 
slutbesked 
 

3 

Interremistiskt slutbesked i samband 
med slutsamråd större objekt 

10 
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Bygglovbefriade åtgärder-,  friggebodar och attefallshus med ändringar i PBL 2 juli 
2014. 
 
Anmälansavgift och avgift för startbesked = Mpbb x OF x HF2 x N 
 
Objekt  Yta BTA OF HF1 HF2 

 
Friggebodar och komplement-
byggnader av  
enkel karaktär där vatten- 
och avlopp ej ska dras in,  
brandskydd påverkas ej,  
takkupor enkel åtgärd 
inredning av ytterligare bostad 
Enkel åtgärd som ej berör VA 
eller brandskydd 
 

Max 25 m2 2  20 

Friggebodar och komplement-
byggnader av  
komplementbostadshuskaraktär 
där brandskydd, tillgänglighet 
berörs  
Takkupor, ingrepp i bärande 
delar 
Inredning av ytterligare bostad 
där Va, tillgänglighet och 
brandskydd berörs. 
 

Max 25 m2 2  28 
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter 
 
Åtgärd Avgift 

 
Lämplighet/lokaliseringsprövning utan-
för detaljplan i samband med bygglov-
sansökan 
 

50 % påslag på bygglovavgiften 

Tillägg för prövning av liten avvikelse 
 

20 % påslag på bygglovavgiften 

Varsamhet 
 

10 % påslag på bygglovavgiften 

Ändring 
 

70 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov 
 

75 % av normalavgift 

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 
 

50 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov, säsong 
 

75 % av normal avgift 

Tidsbegränsat bygglov,säsong förläng-
ning 
 

50 % av normal avgift 

Förnyelse av lov=ny prövning 80 % av normal avgift 

 
Tabell 7 Avgift för besked 
 
Typ av besked Beskrivning 

 
Förhandsbesked (En tomtplats) 
 

175 x mPBB 
 

Förhandsbesked (Högst två tomtplatser) 
 

175 x mPBB för den första och 100 för 
den andra 
 

Förhandbesked (Fler än två tomtplatser) Tillkommande med 100 x mPBB för varje 
tillkommande tomtplats 
 

Ingripandebesked Antal timmar (minst 1) 
 

Villkorsbesked 5 % av bygglovavgiften (avräknas till 
hälften vid beräkning av bygglovavgiften 
om villkoren har uppfyllts vid bygglov-
prövningen) 
 

Strandskyddsdispens 50 x mPBB vid samtidig ansökan om 
förhandsbesked och bygglovsprövning. 
Gäller också komplementbyggnad, båt-
hus, brygga etc. 
125 x mPBB vid enbart ansökan om 
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strandskyddsdispens. 
 
 

Negativt förhandsbesked, avslag på an-
sökan om förhandsbesked 

75 % av den avgift som utgår enligt 
denna taxa för ett positivt förhandsbe-
sked 
Grannehörande och remisser full avgift  

 

Tabell 8 Godkännande av sakkunnig 
 
Avgift=HF x mPBB x N 
 
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser 
 
Åtgärd HF 

 
Ny sakkunnig 25 
 

 
Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar 
 
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förord-
ning 1999:371 om hissar m.m.ibyggnadsverk) 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1) 
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Tabell 10 Nybyggnad- Bygglovavgift 
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som sektor samhällsutveckling 
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.  
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Bostäder, kontor, industrier m.m. Yta 

BTA 
 

OF HF1 HF2 

Byggnad, yta BTA <99 m2 
 

4 24 28 

Byggnad, yta BTA 100-199 
m2 
 

6 24 28 

Byggnad, yta BTA 200-
299 m2 
 

8 24 28 

Byggnad, yta BTA 300-
399 m2 
 

12 24 28 

Byggnad, yta BTA 400-
499 m2 
 

14 24 28 

Byggnad, yta BTA 500-
999 m2 
 

20 24 28 

Byggnad, yta BTA 1000-
1999 m2 
 

25 24 28 

Byggnad, yta BTA 2000-
4999 m2 
 

30 24 28 

Byggnad, yta BTA 5000-
9999 m2 

35 24 28 

Byggnad, yta BTA 10000-
14999 
m2 
 

40 24 28 

Varje tillkommande 5000-intervall +3 
på OF 
 

    

Vindsinredning < 199 
m2 
 

 17 28 

Stor, enkel byggnad, oisolerad- lagerhall 
< 600 m2 
 

30 % av 
normal 
avgift 

 24 28 
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Tabell 11 Komplementbyggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Objekt 
 

Yta BTA OF HF1 HF2 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende)  
 

<50 2 17 13 

Komplementbyggnad, garage, carport 
och förråd (eget ärende) 
 

>50 
 

3 17 13 
 

Källsorteringsbehållare/grupp,sopskåp, 
sophus, transformatorarstation etc. 
 

 2 14 15 

 
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ären-
dets kom-plexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc. 
 

202



19(36) 
 

 
 

Tabell 12 Tillbyggnad 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
Tillkommande yta BTA <15 3 14 10 
Tillkommande yta BTA 16-49 3 17 17 
Tillkommande yta BTA 50-99 4 17 17 
Tillkommande yta BTA 100-199 8 14 17 
Tillkommande yta BTA 200-299 10 17 28 
Tillkommande yta BTA 
 

300-399 12 17 28 

Ytterligare intervall  +2/100 kvm 
 

    

 
Anpassning av handläggningsfaktorer HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på 
ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd etc. 
 
 
Komplementbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 
 
Burspråk 
 

 2 14 13 

Takkupa 
 

 2 14 13 

 

Tabell 13 Enkla byggnader 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Typ Yta BTA OF HF1 HF2 
Fritidshus 
 

40-80  4 21 28 

Kolonistuga 
 

< 40 2 14 15 

Transformatorstation/pumpstation Oavsett 
storlek 
 

4 14 13 

Växthus, lusthus eller liknande oi-
solerat 

>15 men 
<50 
 

2 2 14 

Rullstolsgarage Oavsett 
storlek 
 

2 14 13 

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett 
storlek 
 

4 17 15 

Sommarveranda, restaurang Oavsett 
storlek 

4 17 23 
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Tabell 14 Övriga åtgärder 
 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt- enkla konstruktioner 
 

Yta BTA HF1 

Balkong 1-5 st 
 

 65 

Balkong >5 st 
 

 130 

Inglasad balkong 1-5 st 
 

 65 

Inglasad balkong >5 st 
 

 130 

Inglasning av uteplats/uterum Oavsett  
Storlek 
 

65 

Skärmtak 
 

15-30 50 

Skärmtak 
 

>31 100 

 
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N 
 
Övrigt-utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2 
Fasadändring, 
mindre 
 

 2 11 10 

Fasadändring, större 
 

 4 11 10 

Bostadshus enbo-
stadshus 
 

 2 17 13 

Hiss/ramp 
 

 4 17 15 

Mur och/eller plank- 
bullerplank/stabilitet- 
oavsett material 
 

 4 (2) 10 13 

Solceller/paneler- ej 
på en- och tvåbo-
stadshus eller tillhö-
rande komplement-
byggnad 
 

 2 14 15 

Frivilligt bygglov Avgift enl. 
normalt bygg-
lov 
 

2 14 13 
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Bygglov för ändrad 
användning 

Utgår OF en-
ligt tabell 1 
enligt BTA, 
dock ej 
mindre än 
 

   

 >50 kvm 
 
Enligt tabell 1 
<50 kvm 

2 
 
 

Enligt of 

17 
 
 

17 

28 
 
 

28 
 

 
 

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 
 
Avgift=Hf2 x mPBB x N 
 
Åtgärd HF2 

 
Eldstad/st 
 

25 

Grundförstärkning enbostadshus 
 

90 

Grundförstärkning 
 

200 

Ventilationsanläggning enbostadshus 
 

50 

Ventilationsanläggning övriga 
 

140 

Håltagning/bärande konstruktion, 
mindre 
 

30 

Håltagning/bärande konstruktion, större 
 

140 

Stambyte 
 

90 

Fettavskiljare 
 

90 

Sopsug 
 

30 

Rivningsanmälan Debiteras per påbörjad timme, dock 
maximalt 8 timmar för en mycket kom-
plicerad rivning. 

 
Solceller/solpaneler fritids/bostadshus 25 

 
 
 

205



22(36) 
 

 
 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 
 
Avgift=Hf x mPBB x N 
 
Rivning HF 

 
<250 
 

100 

250-999 
 

200 

>1000 
 

400 

 
 
 

Tabell 17 Bygglov för skyltar 
 
Åtgärd  HF om liten på-

verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden 

HF om stor på-
verkan på stads- 
eller landskaps-
bilden  

Skylt 
 

>1  25  

Skylt  
 

1-10 50  

Därutöver per skylt Nr 2-4 
 

15  

Skylt  
 

>10 m2 60  

Skyltpelare 
 

Större 100  

 
Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser 
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller 
ljusanordning. 
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är 
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell . 
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och 
sektor samhällsutvekling. Det består av dokument/ritning som visar var på 
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars 
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs. 
 
 

206



23(36) 
 

 
 

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked 
Avgiften tas enbart som tidsersättning 
 
Åtgärd Tidsersättning 

 
Marklov såväl schakt som fyllning Antal timmar (minst 1) 
 
 

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk 
 
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N 

 
Master, torn, 
vindkraftverk 

Beskrivning HF1 HF2 
Tidsersättning 

 
Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Ett torn 250  

Radio- och tele-
mast eller torn 
+ en teknikbod 
 

Fler än ett 550  

Vindkraftverk Upp till 4 st 1200  
Vindkraftpark (>5 
verk) 

 2500  
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar 
Avgift debiteras per påbörjad timme minst 2 timmar men dock högst 20 timmar be-
roende på ärendets komplexitet och hur mycket tid som läggs ner på ärendet. 
 
Objekt 
 

Beskrivning OF HF1 HF2 

Anläggningens yta 
 

2000-4999 60 24 28 

Tillägg görs för 
byggnad enl. ovan 

5000-10000 80 24 28 

 
 

>10000 100 24 28 

Begravningsplats 
 

Antal timmar    

Campingplats 
 

Antal timmar    

Idrottsplats 
 

Antal timmar    

Friluftsbad 
 

Antal timmar    

Golfbana 
 

Antal timmar    

Kabinbana 
 

Antal timmar    

Minigolf 
 

Antal timmar    

Motorbana 
 

Antal timmar    

Nöjespark 
 

Antal timmar    

Skidbacke med lift 
 

Antal timmar    

Skjutbana 
 

Antal timmar    

Parkeringsplats 
 

Antal timmar    

Upplag/materialgård 
 

Antal timmar    

Tunnel/bergrum 
 

Antal timmar    

 
Anläggning i vatten debiteras per påbörjad timme, minst 2 timmar men dock högst 
10 timmar. 
Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 

 
Brygga, så-
välpontonsom 
fast anlagd 

För fler än 10-12 
båtar (annars ej 
bygglov) 
 
 

20 24 28 
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Småbåtshamn-
se marina 

För fler än 10-12 
båtar < 5000 
 

40 24 28 

Marina 5000-
10000 

För fler än 10-12 
båtar annars inte 
hamn 
 

80 24 28 

Utökning med 
pontonbrygga 
 

Per brygga 5 24 28 

 

Tabell 21 Övriga ärenden 
 
Ärendetyp 
 

Beskrivning HF 

Anstånd Ingen avgift 
 

 

Avslag såväl bygglov,marklov, riv-
ningslov som förhandsbesked 
 

25% avgift utgår av den avgift 
som skulle utgå vid ett posi-
tivt besked 

75% av full 
avgift 

Avvisa 
 

 20 

Mäklaruppgift 
 

Tidsersättningse tabell 2  

Återkallad ansökan (avskrivet 
ärende) 

25 % av normalt bygglovav-
gift eller tidsersättning se ta-
bell 2. Grannehörande debi-
teras full avgift. 
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Beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa 
Nedan följer tabeller för beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för nybyggnadskarta, utstakning, grundkarta, 
gränsutvisning, baskarta (primärkarta) och ortofoto. 
 

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta  
 
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt. 
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 
Avgift = mPBB x NKF x N 

 
Nybyggnadskarta NKF eller tidsersätt-

ning 
 
Kartinnehåll och faktorer 
 

 

Kartbild 
 

40 

Fastighetsredovisning 
 

40 

Detaljplan 
 

20 

Höjder 
 

30 

Ledningar 
 

20 

 
 

 

Tomtyta större än 15000 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid 
 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 
 

tidsersättning 

Granskning av nybyggnadskarta 
 

10 

Komplettering av nybyggnadskarta 
 

40 

Förhandskopia alt, preliminär 
nybyggnadskarta 
 

Tidsersättning 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför 
primärkartområde 
 

Tidsersättning 

Alla övriga åtgärder Tidsersättning 
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Tabell 23 Avgift för utstakning 
 
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i 
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader 
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde 
görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand 
i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika 
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje 
hustyp för sig. 
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas 
i läge och höjd på utstakningsskissen. 
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan som 
byggherren föreslår. 
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift 
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 
skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 
 
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 
 
Beskrivning 
 

UF 

Huvudbyggnad-nybyggnad (4 punkter) 
 

 

Mindre tillbyggnader, garage, uthus 
m.m. 
15-49 m2 
 

80 

1-199  
 

180 

200-499 
 

210 

500-999 
 

240 

1000-1999 
 

290 

2000-2999 
 

340 

Större än 3000 
 

390 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

10 

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska 
beräknas för hela ärendet under förut-
sättning 
att det ingår i samma beslut. 
 

Anbudsförfarande 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslin-
jer och 
arbetsfixar 
 

Tidersättning se tabell 2 
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Komplementbyggnad – Nybyggnad ga-
rage/uthus till enoch 
tvåbostadshus (4 punkter). 
 

Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

70 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Tillbyggnad-nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 
 

50 

200-1000 
 

100 

Tillägg per punkt utöver 4 
 

5 

Övrig utstakning 
 

Utstakningsfaktor 

Plank eller mur 
 

50 

Transformatorstation 
 

70 

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) 
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Tabell 24 Avgift för Baskarta (primärkarta) 
 
Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på mar-
ken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Baskartan används som utgångs-
underlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag mm.  
 
I Leksands kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A) och le-
veransformat (F). 
 
Beräkning av nyttjanderättsavgift 
 
Nyttjanderättsavgift = P x A x F 
 
P = pris per hektar 
A = area i hektar (ha) 
F = leveransformat 
 
Pris per hektar (P) 
Priset per hektar minskar succesivt med ökande area enligt nedanstående tabell. Vid 
köp av enbart höjdkurvor motsvarar det 30% av priset. 
 
Prisområden i hektar 
 

Pris (ha) 

0,1 - 5,0 
 

1600 kr 

5,1 - 30,0 
 

400 kr 

30,1 – 100,0 
 

200 kr 

100,1 – 
 

100 kr 

 
Exempel: beställd area är 7 ha. Avgift = 5 x 1600 + 2 x 400 = 8000 + 800 = 8800 kr 
 
Area (A) 
Områdets area i hektar. 
 
Leveransformat 
Baskartans pris är beroende på i vilket format kunden önskar kartan levererad. En 
digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat. 
F dwg, dxf, dgn, shp, tab = 1,0 
F pdf, bild = 0,5 
 
Denna taxa nyttjas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmeterialet. För per-
manenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över 
flera år.  
Leksands kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid 
upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för 
visst ändamål. Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål.  
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Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. 
 

Avgift för Ortofoto 
 
Avgift för ortofoto är 800 kr per bild. 
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Beräkning av avgifter enligt Plantaxa  
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning samt plan-
upprättande och plangranskning. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett 
grundbelopp för planering (Gp) multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer 
enligt till denna taxa hörande tabeller. Faktorerna i plantaxan grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.  
 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottet befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uttag av kostnad för 
detaljplanering tas ut i anslutning till detaljplanens upprättade och regleras i planav-
tal som tecknas i ärendet. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
Gp  Grundbelopp planering 
Pbf Planbeskedsfaktor 
Hf  Handläggningsfaktor 
Gf  Granskningsfaktor 
Uf  Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift 2019 för tjänsteman inom plan- och kartavdelning-
en) 
 
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning, plan-
granskning samt planupprättande.  
 
I planhandläggning ingår allt arbete som tillhör planprocessen med undantag för  
planupprättandet.  Hit räknas den tid som åtgår vid politisk beredning av ärendet i 
samband med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av plan- och kartav-
delningens personal i samband med utskick samt kungörelse för samråd respektive 
granskning, upprättande av fastighetsförteckning samt kostnader för upprättande av 
samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår också kostnader i samband 
med arkivering och laga kraft (exklusive annonskostnad). 
 
I upprättande ingår arbetstid för all nedlagd tid för att nå färdigställda planhandling-
ar i form av plankarta och planbeskrivning samt upprätta underlag för upphandling 
av utredningar. 
 
Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter 
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Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp för planering (Gp) 
multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer enligt till denna taxa hörande ta-
beller. 
GP=  Grundbelopp planering 
Pbf=  Planbeskedsfaktor 
Hf = Handläggningsfaktor 
Gf=  Granskningsfaktor 
Uf = Upprättandefaktor 
 
Gp = 975 kr (baseras på timavgift för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen) 
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur 
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för sär-
skilt uppdrag besluta om en sådan.  
Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift 
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet 
enligt särkild delegationsordning. 
 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader och ansvar 
regleras i särskilt planavtal som upprättas för ärendet. 
 
Avgiftens erläggande  
 
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning enligt 
överrenskommelse i upprättat planavtal för respektive planprojekt. 
I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av planä-
rende såsom 
- kostnader för annonsering i tidningar mm (samråd, utställning, laga kraft) 
- ev kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten mm  
- kostnader för framtagande av arkivhandlingar av planer 
- grundkarteavgift  
- upprättande av fastighetsförteckning  
- tillkommande utredningar eller undersökningar som krävs för planens upprättande. 
 
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet är inte skyldig att återbetala belopp om planeärendet 
återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande. 
 
Avbrytande av planarbete 
 
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessen ska samhällsbygg-
nadsutskottet få ersättning för redovisade nedlagda kostnader. 
 
Beräkning av avgifter utförs enligt följande: 
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Tabeller Plantaxa 
 

Tabell 1 Avgift för planbesked 
Då en intressent/exploatör vill exploatera mark som inte ligger planlagd eller som är 
planlagd för annat ändamål ska ett planbesked sökas. Kommunen är skyldig att inom 
4 månader från ansökningsdatum lämna ett planbesked om inget annat är överens-
kommet. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas 
men ger intressenten/exploatören möjligheten att inom två år upprätta samrådsför-
slag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om planbesked är 
beroende av ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter. 
 
Avgift planbesked = Gp x Pbf 
 
Gp = Grundbelopp planering 
 
Klass Komplexitet Pbf 

 
 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

4 
 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

5 
 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

5 

3 Normalt planärende 
Normal planproblematik, ej alltför stort 
område/sakägarkrets 
 

 
10 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
15 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
22 

 
Obs! Full avgift utgår även vid avslag. 
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Tabell 2 Avgift för planprogram 
 
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas 
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta 
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet 
med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall bred-
das med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till 
insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid upprättande 
av planprogram debitreras kostnad för handläggning och upprättande alternativt 
granskning enligt nedanstående. 
 
Avgift planprogram = Gp x tid 
 
Gp = Grundbelopp planering  
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Tabell 3 Avgift för detaljplan  
 
Kommunen ska genom detaplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Kom-
munen är enligt lag (Plan- och bygglagen) skyldig att hantera handläggning av detalj-
planen. Upprättande av detaljplan kan utföras av konsult eller av kommunen. Då 
upprättandet av planhandlingar görs av konsult tas avgift  ut för kommunens arbete 
med att granska de konsultupprättade planhandlingarna och tillhörande utredningar 
så att de följer gällande lagstiftning, kommunens strategiska dokument, gällande fö-
reskrifter, riktlinjer och förordningar. Även tid för medverkande vid möten som krävs 
för framtagandet av planhandlingarna räknas in i granskningen. 
 
Avgift vid kommunal planförfattare 
= Gp x (Hf+Uf) 
 
 

 Avgift vid extern planförfattare  
= Gp x Hf  utöver detta tillkommer 
timtaxa för kommunens granskning 
 

Gp = Grundbelopp planering 
 
Hf = Handläggningsfaktor 
 
Uf = Upprättandefaktor 
 

 
 
 

Klass Komplexitet Hf  
 
 

Uf 
 

 

1 Mycket enkelt planärende 
Liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare 
 

 
40 

 
40 

 

2a Enkelt planärende 
Begränsad problematik, begränsad sakä-
garkrets  
 

 
40 

 
80 

 

2b Enkelt planärende  
Begränsad problematik, större sakägar-
krets 
 

 
50 

 
100 

 

3 Normalt planärende 
Normal omfattning planproblematik, ej 
alltför stort område/sakägarkrets 
 

 
90 

 
150 
 

 

4 Komplext ärende  
Omfattande planproblematik, och/eller 
omfattande sakägarkrets  
 

 
150 

 
250 
 

 

5 Mycket komplext ärende 
Särskilt omfattande planproblematik och 
oklara förutsättningar 
 

 
230 

 
250 + 
löpande 
enligt 
timtaxa 
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Utöver avgift för planupprättande tillkommer kostnad för 
-samtliga utredningar och undersökningar som erfordras för planens framtagande 
-grunkarta 
-annonsering, lokalhyra, arkivhandlingar 
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§ 126 Dnr 2021/691 

Mål och budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt 
för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.  
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 
2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. 
Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de 
långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer 
påverkas.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa 
verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa 
kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

 2022: + 19,5 mkr 

 2023: + 38,6 mkr  

 2024 + 47,9 mkr 
De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott 
under planeringsperioden.  Resultatmål för 2023-2024 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 
2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021. 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om 
Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att 
formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett 
behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns 
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styrmodell utgår i dag från mål-och resultatstyrning. Det saknas dock delar 
och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen 
ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen 
föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande 
principer:  

 Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

 Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.  

 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.  

 Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

 Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 

 Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från 
hösten 2021. 

Vid dagens sammanträde presenterar Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) sitt förslag till budget 2022-2024. 

Alliansens bedömning   
Pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är mycket viktig och 
efterfrågad. Vi ser i den nya visionen som siktar mot år 2030 att vi behöver 
skapa en mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun – både 
som organisation och som bygd. 
Den nya visionen adresserar bland annat de utmaningar som finns med fler 
barn/unga & äldre, med färre personer i arbetskraften och med bristen på 
viss kompetens. Vidare lyfts i visionen vikten av att erbjuda en mycket god 
utbildning och omsorg, ha en bra integration samt att vara en trygg kommun. 
Vi delar i stort förvaltningens förslag till budget som ger en god ekonomisk 
sits för kommande år. Under budgetperioden kommer omslutningen att 
överstiga 1 miljard kr per år och av dessa medel går årligen ca 350 miljoner 
kr vardera till utbildningssektorn och socialsektorn. Sektorn för 
verksamhetsstöd omsätter drygt 100 miljoner kr och sektorn för 
samhällsutveckling ca 60 miljoner kr. Med dessa ekonomiska och personella 
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resurser står vi relativt väl rustade för en fortsatt utveckling av vår kommun. 
Under de gångna åren med den pågående pandemin har vi på ett 
imponerande sett nya arbetssätt och metoder snabbt implementeras inom 
både politik och förvaltning. 
De justeringar som Alliansen föreslår är ett återinförande av kulturbidragen 
med 250 tkr/år för hela planperioden och ett nytt stöd till lokala föreningar 
som arbetar med barn och unga med 150 tkr för år 2022. Förslaget är att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare fatta beslut om regelverk och 
formalia avseende dessa kultur- och föreningsstöd.  
Vidare föreslås mot bakgrund av Coronakommissionens rapport och vår 
egen medarbetarundersökning, där vikten av en god arbetsmiljö och ett gott 
ledarskap lyfts, att 2 miljoner kr/år anslås till kommundirektörens förfogande 
för perioden 2022-2023. Detta för att utveckla både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 
Avseende investeringarna är de stora posterna färdigställandet av sporthallen 
och Lyckavägens särskilda boende, nytt kök på Edshult särskilda boende 
samt för exploateringar av nya bostadsområden. Det finns även mer medel 
avsatta för satsningar på vägar, vägförbättringar, vägbelysning och gång- och 
cykelvägar. Det finns även satsningar på både arbetsmiljö och fortsatt 
digitalisering.  
 
I övrigt hänvisas till förvaltningens förslag.  
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomiska ramar 2022-2024 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2022-2024 inklusive 
investeringsbudget 
Alliansens förslag till Mål och budget 2022-2024, daterat 2021-10-25 
 

Yrkanden  
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2022-2024. 
Viktor Zakrisson (S), Anna-Lena Blomkvist (SD) och Jimmy Karlsson (BP) 
yrkar bifall till beslutspunkt 1.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 kr per 

skattekrona. 
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella 

mål och ramar för budget 2022–2024 samt investeringsbudget 2022–
2025, med de förändringar som angetts ovan. 

3. Uppdra till förvaltningen att se över kommunens styrmodell i 
enlighet med förslaget till inriktning och återkomma med information 
och underlag för erforderliga beslut i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process även för planering och uppföljning.  
 

Deltar inte i beslutet  
Viktor Zakrisson (S) deltar inte i beslutspunkt 2. 
Anna-Lena Blomkvist (SD) deltar inte i beslutspunkt 2.  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutspunkt 2 och 3. 
Ingrid Rönnblad (S) deltar inte i beslutspunkt 2.  
Inga Westlund (V) och Yvonne Ineteg (V) deltar inte i punkt 1, 2 och 3. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids  
Ekonomichef Lotta Zackrisson 
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Mål och budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt 
för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.  
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 
2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. 
Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de 
långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer 
påverkas.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa 
verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa 
kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

 2022: + 19,5 mkr 

 2023: + 38,6 mkr  

 2024 + 47,9 mkr 
De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott 
under planeringsperioden.  Resultatmål för 2023-2024 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 
2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021. 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om 
Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att 
formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett 
behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns 
styrmodell utgår i dag från mål-och resultatstyrning. Det saknas dock delar 
och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen 
ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen 
föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande 
principer:  
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 Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

 Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.  

 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.  

 Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

 Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 

 Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från 
hösten 2021. 

 

Förslag till beslut 
 

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 kr per 
skattekrona. 

2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 
2022–2024 samt investeringsbudget 2022–2025. 

3. Uppdra till förvaltningen att revidera kommunens styrmodell i 
enlighet med förslagna principer, i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process för planering och uppföljning.  
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2022-2024 inklusive 
investeringsbudget 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis Smids kommundirektör 
Ann-Charlotte Zackrisson ekonomichef 
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Inledning  
De senaste två åren har i mångt och mycket kommit att präglas av den globala pandemin. I stort sett 
alla kommunens verksamheter har varit påverkade. En del verksamhet har ställts in medan andra 
verksamheter så som exempelvis äldreomsorgen har arbetat för högtryck. Hela samhället har 
påverkats på ett eller annat sätt. Trots stora omställningar och många drabbade har Leksand ändå 
klarat sig relativt väl ur pandemin. Näringslivet har påverkats men många företag har samtidigt gått bra 
under, så även besöksnäringen där farhågan var att tappet kring den evenemangsdrivna 
besöksnäringen skulle bli stort.  
 
När vi nu planerar för 2022 gör vi det med en förhoppning om att pandemin är på väg att klinga av, att 
restriktioner inte behöver återinföras och att samhället och kommunens verksamheter kan återgå till 
ett normalläge. Trots påfrestningar finns lärdomar och positiva erfarenheter att bygga vidare på. 
 
Arbetet med en ny vision med sikte på 2030 har inletts och förväntas vägleda organisationen redan 
under 2022. Den nya visionen ska utgå från Agenda 2030:s tre perspektiv om social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet vilket beaktats i planeringsarbetet. Utgångspunkten för planeringen av mål och 
budget har dock varit vision 2025 och de politiska mål som antogs av fullmäktige under 2019 eftersom 
visionen inte är fastställd ännu. Planeringen har även präglats av återhållsamhet. Dels för att kunna 
möta de utmaningar kommunen står inför i form av stora investeringsbehov, relativt höga 
standardkostnader inom vissa områden men även för att skapa utrymme att styra om mot en ny vision.  
 
Leksand fortsätter att växa och att utvecklas, och nya arbetstillfällen skapas. Digitala arbetssätt 
möjliggör för fler att bosätta sig i Leksand trots att arbetet finns på annan ort. Till och med augusti 
2021 har kommunen haft en positiv befolkningsutveckling och trycket på bostäder är fortsatt mycket 
högt. Under 2021 har både den globala och inhemska ekonomin utvecklats över förväntan och det 
stora ekonomiska tappet kommer hämtas igen under de närmaste åren. Det finns därför anledning att 
blicka framåt med tillförsikt.  
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inriktning och prioriteringar 
Pandemin har inneburit stora påfrestningar för hela samhället och även för kommunen som 
organisation. Samtidigt har pandemin även fört med sig ett lärande och verksamhetsutveckling inom 
många områden. För kommunen har den digitala omställningen gått fort, både var gäller arbetssätt 
internt och genom en stor mängd nya externa e-tjänster. Satsningen på digitalisering kommer fortsätta 
och accelerera kommande år. Det handlar dels om att utnyttja möjligheten till automation i kommunens 
verksamheter, dels om att erbjuda ökad service till kommunens medborgare. 
 
Verksamhetsmålen är fortsatt relevanta och utgör utgångspunkten för planeringen. Verksamhetsmålen 
har i stor utsträckning även en tydlig koppling till Agenda 2030 och fungerar därmed som en brygga till 
den nya visionen. Kommunen kommer under perioden prioritera miljö- och hållbarhetsarbetet. Nya 
miljömål tas fram under 2021 och genomförandet kommer behöva prioriteras inom hela förvaltningen, 
och satsningar görs inom alla sektorer inom allt från livsmedel, lokaler, till IT.  
 
Kommunen gör även tillsammans med Rättvik en fortsatt satsning på att utveckla lärcentrum och bredda 
uppdraget för Vuxenutbildningsnämnden. Kommunen ska vara väl rustad för det nya arbetsmarknads-
politiska landskapet för att på bästa sätt kunna bidra till att Leksand blir en bra plats att leva, bo och 
verka på. Samarbetet mellan AME, IFO och Vuxenutbildningen kommer stärkas ytterligare och 
verksamheten kommer även bidra till att säkra upp kompetensförsörjningen i kommunen. 
Utbildningssektorn är fortsatt i fokus, dels för att stärka studieresultaten i enlighet med 
verksamhetsmålet, dels görs en rad arbetsmiljöåtgärder. Satsningen på fältassistenter fortsätter och 
efter pandemin kommer ett arbete göras för att fånga upp elevers mående och kunskapsnivå efter tiden 
med distans- och fjärrundervisning.  
 
Under året kommer även det nya särskilda boendet på  Lyckavägen tas i bruk. Alla avdelningar öppnar 
inte under 2022 utan det finns kapacitet att växa och öppna upp successivt efter behov. Under hösten 
2021 kommer beslut fattas om lokalisering av dagverksamhet, hemtjänst, korttidsavdelning samt HSR-
enheten som idag har sin verksamhet på Limsjögården. Inritningen är att dessa verksamheter ska flyttas 
till Leksandsbostäders fastighet i Lycka/Tibble.  
 
Sjukskrivningarna har under pandemin varit mycket höga, men börjar under 2021 att återgå till mer 
normala nivåer. Sjukskrivningarna i kommunen är även utan pandemin relativt höga inom vissa 
verksamheter. Orsakerna till sjukskrivningarna varierar men ett ytterligare förebyggande arbete kring 
arbetsmiljö och hälsa har påbörjats.  
 
Samarbetet och samverkan med Leksandsbostäder fortsätter att stärkas. Från och med 2022 tar 
Leksandsbostäder över verksamheten inom vaktmästeri och verkstad från kommunens fritidsavdelning 
och får ett sammanhållet uppdrag inom gata/park. Samtidigt tar kommunen över lönehanteringen från 
Leksandsbostäder och erbjuder en sammanhållen löneadministration för kommun och bolag.  
 
 
Politik och Förvaltningsledning 
 
Under året flyttar ansvaret för fastighet och gata/park till samhällsutveckling. En besparing läggs på det 
samlade förvaltningsuppdraget gentemot LBAB med 1 mkr. I budget har höjd tagits för valet 2022, 
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Japanjubileet, medfinansiering av redan beslutade EU-projekt samt en utredare från och med 2023. 
Under förvaltningsledning har även en mindre reserv på 0,5 mkr lagts in för att kunna hantera 
utredningar, behov av konsultstöd eller andra oförutsedda kostnader. 
 
Verksamhetsstöd 
 
Verksamhetsstöds uppdrag är att skapa förutsättningar för att Leksands kommun som organisation ska 
kunna leverera den bästa servicen till dom kommunen är till för. Varje medarbetare ska varje dag ha 
förutsättningar för att ha en bra dag på jobbet. Det görs genom att sektorn leder och utvecklar 
organisationen i samarbete med verksamheterna. Det stöd som ges ska vara professionellt och 
samordnat, samt skapa mervärde för hela organisationen. 
 
Sektorn ansvarar för frågor som är kommunövergripande, har ett demokratiskt uppdrag gentemot de 
förtroendevalda och ger ett särskilt stöd till chefer. Sektorn ger också ett dagligt stöd inom kost, 
lokalvård och kundtjänst. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 
Övergripande utmaningar framöver är att få en hållbar och sund ekonomi, att se till att kommunen har 
en god kompetensförsörjning och fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna möta de krav och 
förväntningar på digitalisering och IT-infrastrukturutveckling som finns från både medborgare och 
verksamheterna, att hantera snabba omställningar och uppfylla ökade krav på stödfunktioner samtidigt 
som resurserna minskas. Sektorn kommer även stärka arbetet med informationssäkerhet. 
 
Prioriterade områden att arbeta med är: 

 Leksand som plats att leva, bo och verka med fokus på varumärkesarbete och 
kompetensförsörjning 

 Miljö och hållbarhet med fokus på kost, lokalvård och IT 
 Digitalisering med fokus på digitala administrativa processer, digitala  utbildningsinsatser och 

utveckling av e-tjänsteplattformen. 
 Arbetsmiljö med fokus på ledarskap, medarbetarskap och anpassning till förändrade arbetssätt 

efter erfarenheter från pandemin. 
 Bredda och utveckla uppdraget för kundtjänst med särskilt fokus på att utveckla chefsstödet 

med utgångspunkt att avlasta chefer och skapa förutsättningar för att fokusera på 
chefsuppdraget.  

 
Delar av sektorn kommer även ha ett stort ansvar i hanteringen av valet 2022. Kost och lokalvård 
kommer under 2022 även ta över städningen inom det nya äldreboendet i Tibble och behov finns för 
fortsatt utveckling av kosten där ett fungerade produktionskök i Edshult är prioriterat. Samarbetet inom 
koncernen fortsätter att stärkas i första hand med Leksandsbostäder där kommunen ska ta över 
lönehanteringen och erbjuda strategiskt HR-stöd.   
 
Utbildningssektorn 
Utbildningen inom skolväsendet, grundskola och gymnasium, syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och  lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och  
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

232



 

6 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i 
samarbete med hemmet främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Kulturskolan ska bidra till att stimulera 
elevers inlärningsförmåga och verka för musikalisk mångfald. De ger eleverna kunskap om musik, sång, 
dans, teater och utveckla deras färdigheter så att detta blir en meningsfull och stimulerande del av deras 
liv. AME, arbetsmarknadsenheten, strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med 
hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår. Mottagningen av 
barn och vuxna sköts av kommunens integrationsenhet och tillsammans med andra myndigheter har de 
ansvar för att behov av utbildning, bostad, vård och omsorg och annat socialt stöd säkerställs. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

Inför 2021 identifierade politiken fem fokusområden kopplade till de politiska målen. För utbildnings-
sektorns del finns det en tydlig koppling till alla fokusområden förutom det om LSS. Under 2021 har 
utbildningssektorn satsat på att bygga upp ett lokalt e-kontor. Sektorn och avdelningarna har avsatt en 
sammanlagd resurs för e-tjänsteutveckling. Målsättningen är att bygga upp kompetens ”in house” för att 
snabbt och enkelt kunna tillhandahålla e-tjänstlösningar både för interna och externa behov. 
Skolskjutsprojektet har visat på effektiviseringspotential i handläggningstid. Vidare är avsikten att e-
tjänster ska kunna bidra till att minska arbetsbelastningen för flera medarbetare och därigenom också 
bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Arbete och stöd: I april 2021 presenterades översynen av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik som också föreslår att nämnden ska utökas till att omfatta arbetsmarknads- och 
integrationsenheterna från respektive kommun. Beroende på vilket beslut som fattas kommer det att få 
en stor inverkan på verksamheten. Utredningen ska också sättas i ett nationellt sammanhang med ett 
flertal reformer inom arbetsmarknadspolitiken och det uppdrag med att rusta och matcha som till stor 
del tidigare låg på Arbetsförmedlingen. Denna förändring inom den nationella arbetsmarknadspolitiken 
kommer att ske oavsett utökad nämnd, eller inte. Utifrån utredningens förslag skulle en utökning av 
nämnden innebära en organisatorisk förändring för vuxenutbildningen. Samarbete med 
arbetsmarknads- och integrationsenheten i Rättvik är redan etablerat i Leksand via samlokalisering till 
Brandmannens lokaler. Samverkan med AME samt gymnasieskolan ger en god grund att stå på för att 
kunna utveckla lärlingsutbildningen, vilket också svarar mot de reformer som kommer inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik har redan idag en samverkan med 
Gagnef genom det statsbidragsfinansierade lärcentrumet. 

Förskolan i Leksand är just nu i en omfattande utvecklingsfas. Den övergripande målsättningen är att nå 
en likvärdig förskola. Det har tagits ett helhetsgrepp kring det systematiska kvalitetsarbetet där avsikten 
är en tydligare koppling till läroplanen och dokumentation av barnens progression ska leda till ökad 
måluppfyllelse bland annat gällande barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning. Ett arbete 
som också kommer att bidra till hög kvalitet i grundskolan. Förskolans ambition är att ligga i framkant, 
vilket bland annat sker genom att inrätta förste förskollärare samt på ett strukturerat sätt kompetens-
utveckla personalen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Leksand kommer på så sätt att föregå 
de nationella reformerna inom förskolan. Vidare är målsättningen att genom att ligga i framkant bli en 
attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla och rekrytera personal. Genom hög kvalitet ska även 
förskolan bidra till att Leksand blir en bra plats att leva, bo och verka på. 

Grundskolans fokusområde knyter också an till fokusområdet med Leksand som en plats att leva, bo och 
verka. Avdelningen för grundskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete för att nå högre kvalitet. Detta 
arbete har utmynnat i att två områden har identifierats, vilka är elevernas motivation respektive skolans 
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organisation. Eftersom måendet är en faktor som påverkar elevernas motivation och prestationer är 
elevhälsans förebyggande arbete ett internt fokusområde. Likaså ingår det arbete som pågått ett par år 
kring bättre och mer likvärdiga lärmiljöer, till exempel kunna anpassa miljöerna för bättre förutsättningar 
till studiero och mer stimulans. Gällande organisation handlar det om att kunna tydliggöra uppdragen, 
dvs. låta lärare få vara lärare och rektor ska vara rektor. För att nå effekt inom det pedagogiska 
ledarskapet behöver rektorerna avlastas så att pedagogiska ledare kan renodlas. Avsikten är att de ska få 
goda förutsättningar att bedriva skolutveckling med bland annat uppföljning av skolresultat och 
utveckling av läsning och skrivning i grundskolans alla stadier. För att klara ett ökat elevantal och 
säkerställa en god arbetsmiljö kommer åtgärder och anpassningar att göras vid Sammilsdalsskolan och 
satsningen på arbetsmiljö för elever och lärare som aviserades 2020 fortsätter under 2022-2024.  

Leksands gymnasium har såsom övriga Sverige märkt av ökningen av det dåliga måendet hos sina elever. 
I ett led att möta detta är en målsättning att utveckla elevhälsoarbetet. Gymnasieskolan samarbetar nära 
med grundskolan kring dessa frågor bland annat genom ungdomshälsan. Inom gymnasiet ser man också 
ett behov av att utveckla och stärka ledarskapet i klassrummet via bland annat kollegialt lärande. Kopplat 
till detta behöver gymnasiet säkra och utveckla digital kompetens hos personal och elever, något som 
visat sig under pandemin. Arbetet har redan påbörjats genom att en digitaliseringspedagog har anställts 
samt att en förstelärartjänst har inrättats inom området. Gymnasiet ser också behov av att utveckla 
arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det är ett kommunövergripande arbete som bland 
annat inkluderar enheten för arbete och stöd. Beroende på vilka beslut som fattas kan nya 
förutsättningar skapa andra möjligheter att arbeta med denna grupp av ungdomar. 

Säkerställa lokal för dans är högsta prioritet för kulturskolan. Dels för att dans är det största ämnet som 
omfattar 150 barn och ungdomar varje vecka, dels är en danslokal en förutsättning för träning och 
repetition till den i kommunen mycket uppskattade musikalutbildningen.  

Sociala sektorn 

I den sociala sektorn pågår under hösten 2021 en omorganisation.  Äldreomsorgen delas upp i tre 
avdelningar: särskilt boende, ordinärt boende samt HSR – enheten (hälso-och sjukvård samt 
rehabilitering). Avdelning funktionshinder och stöd delas upp i två avdelningar: LSS verksamhet och 
socialpsykiatrin samt  öppenvården. Inom avdelning myndighet, ingår myndighetsutövning för 
äldreomsorgen, socialpsykiatrin, LSS och individ och familjeomsorgen. Sociala sektorn ska följa de 
nationella styrdokument, lagar och förordningar som gäller för områden inom den sociala delen. Utöver 
detta leder och styr sektorn utifrån de politiska målen och fokusområden. 

Kommunen fortsätter utveckla verksamheten inom särskilda boenden för äldre, som innebär en bostad 
med anpassad service och omvårdnad dygnet runt. Nya boendet på Lycka/Tibble som invigs i december 
2021 kommer att utöka det totala antalet platser med 18.  

Hyreskontrakten för samtliga verksamheter på Limsjögården upphör vid årsskiftet 2021/2022 och 
kommunen behöver ersätta lokalerna med annan lokalisering. Det har tidigare utretts att det inte är 
aktuellt att förlänga kontrakten eftersom det medför alldeles för höga kostnader. En utredning har 
slutförts och förslaget är att även dagverksamhet, hemtjänst, korttidsavdelning samt HSR-enheten flyttar 
till Lycka/Tibble, till Leksandsbostäders fastighet. Beslut om inriktning förväntas fattas under hösten. 
Kostnader för eventuellt dubbla hyror under ombyggnationen har inte tagits med i budget. Kostnaden 
för det särskilda boendet behöver följas upp och jämföras med kalkyl. Hela boendet tas inte i drift vid 
årsskiftet vilket innebär att kommunen inte har fulla avskrivningskostnader under 2022 och delar av 
kostnaderna torde därför kunna rymmas inom befintlig ram.  
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I Leksand finns det i dag en privat utövare förutom kommunens hemtjänst. Utöver hemtjänst kan den 
enskilde ansöka om dagverksamhet, anhörigstöd, korttidsvård och växelvård vilket är till för att ge 
möjlighet till återhämtning för de äldre eller avlastning för närstående. Efterfrågan på hemtjänst ökar i 
takt med en äldre befolkning och under 2021 har kommunen cirka 260 kunder som har insatser i 
hemtjänsten varje månad. 200 i den egna hemtjänsten och 60 i den externa regin. 

LSS verksamheten utför insatser för personer enligt ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade” (LSS). Det kan vara olika former av insatser, boenden, personlig assistans, 
avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, kontaktpersoner, korttidstillsyn och kortidsvistelse. Idag ges 
insatser inom LSS till runt 95 personer. I Leksand finns 4 gruppboende och ett serviceboende. Dagliga 
verksamheter består av olika verksamheter, Fisken, Bakfickan, Utegruppen, Affär ´n, Servicegruppen, 
Konstverkstan och Eden. Organisatoriskt under LSS verksamheten ligger även boendestödsteam och 
dagverksamhet inom socialpsykiatrin. Det är insatser som ges utifrån socialtjänstlagen. Verksamheten 
inriktas på att ge stöd i hemmet åt personer som har en psykisk funktionsnedsättning med mål att 
försöka att anpassa personen till ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten har runt 50 kunder. 

I myndighetsutövning ingår individ och familjeomsorgen som består av, en barn-, ungdoms och 
vuxengrupp. De har ansvar för mottagning, utredning och beslut om insatser. Inom öppenvården finns 
familjeteamet, ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjerådgivningen, Haga missbruk och 
anhörigstöd. Familjeteamet arbetar på uppdrag från individ och familjeomsorgen samt även genom 
öppen mottagning. Arbetsgruppen består av medarbetare som är familjeterapeuter, socionomer och 
familjepedagoger. Familjeteamet ingår som en del i familjecentralen Bönan, tillsammans med öppna 
förskolan, MVC, BVC och MBHV-psykolog. Leksand är värdkommun i en samverkan för Gagnefs, Rättviks 
och Vansbros kommuner i en gemensam familjerådgivning.  

Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

Nya nationella riktlinjer om att säkerställa en god och nära vård innebär ett nytt arbetssätt som ska öka 
tryggheten för kunderna att bo kvar hemma längre. Det kräver utbildning, ett förändrat arbetssätt, 
engagemang och tid av medarbetarna och chefer. Detta finansieras med statsbidrag och påverkar inte 
sektorns budgetram. Äldreomsorgen har varit i fokus under pandemin och en rad satsningar och bidrag 
har beviljats. Bidrag har beslutats för att minska antalet timanställda, och öka antalet sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Medlen kommer utbetalas 2022 för resultat uppnådda 2021. Äldreomsorgslyftet som 
syftar till att öka andelen utbildade inom äldreomsorgen genomförs under 2021 och kommer fortsätta 
under 2022. 

Höjd patientsäkerhet genom utökad tjänstgöringsgrad för medicinskt ansvarig sjuksköterska och ökad 
tjänst för medicinskt ansvarig rehabilitering fortsätter. En fortsatt satsning sker även på välfärdstekniska 
hjälpmedel genom en nyanställd välfärdstekniker och en ny strategiplan för e-hälsa.  

Sektorn kommer fortsätta satsningen för att få ner sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är hög inom sektorn, 
framför allt inom hemtjänsten. Sektorn har sett över kort och långtidsfrånvaro, följer sjukrutiner och 
rehabiliteringsprocess. Analys av korttidsfrånvaro inom två områden visar att frånvaron inte enbart är 
arbetsrelaterad. Ytterligare åtgärder som påbörjats är att utöka med fler chefer för att minska 
personalgrupperna och skapa förutsättningar för cheferna att få mer tid till utveckling. Arbetet kommer 
följas upp löpande och målsättningen är att åtgärderna ska leda till minskad sjukfrånvaro och bättre 
arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

Under 2020 har sektorn även genomlyst individ och familjeomsorgen och sektorn har börjat få ordning 
och reda i systemen och påbörjat det inre arbetet med organisationen. Sektorn genomlyser varje år 

235



 

9 

verksamheten med en metod som heter kostnad per brukare (KBP) en metod som tagits fram 
tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner för att se var och vilka verksamheter som är effektiva 
respektive ineffektiva så att åtgärder kan vidtas. Metoden gör att de kommuner som använder modellen 
jämför samma saker.  

Den äldresatsning som staten beslutade om inför 2021 lades som ett generellt bidrag under 2021 då 
kravet på återbetalning togs bort. Inför 2022 återförs krav på ev återbetalning och satsningen kommer 
därför redovisas som en intäkt. Ramen minskas därmed 2022 med motsvarande 8,9 mkr.  

Sektorn för samhällsutveckling  

Sektorn bidrar till en hållbar tillväxt i kommunen och skapa en trygg och god livskvalitet för kommunens 
medborgare genom att: 

 Fatta långsiktiga beslut 

 Visa på engagemang och drivkraft framåt 

 Kontinuerligt utveckla service och tjänster 

 Ha ett tydligt kundperspektiv 

 Vara goda förebilder och visa omtanke 

 
Sektorn utför sitt uppdrag genom att planera med ett hållbart helhetsperspektiv, ge förutsättningar för 
att bygga nya bostäder eller lokaler och att exploatera dessa områden med hänsyn till miljö- och 
kulturvärden genom att låta det moderna Leksand växa fram med utgångspunkt från de värden som 
finns. Sektorn arbetar för att medborgarna skall få tillgång till fin natur och ett rikt fritidsliv, en attraktiv 
livsmiljö med ett rikt och varierat kulturutbud. 

 
Sektorn ansvarar för kommunens översiktsplan, Leksands miljömål och andra strategiska dokument. 
Kommunen utför kontroll och tillsyn inom områdena alkohol och tobak, bygg, livsmedel, miljö- och 
hälsoskydd och trafik för att alla som bor, arbetar eller besöker kommunen ska känna sig trygga med att 
äta, dricka och vistas här. Sektorn arbetar för en god miljö så att kommunen ska vara attraktiv och 
hållbar för kommande generationer. 
 
Sektorn ger råd och service till företag och enskilda i kommunen som vill bygga eller starta nya 
verksamheter samt utveckla befintliga, till exempel industrier, restauranger och butiker med bland annat 
en funktion som exploateringslots. Samarbetet och stöd till ideella föreningar inom bland annat kultur- 
och fritidsområdet är viktig.  
 
Leksand driver en bred och utvecklande biblioteksverksamhet för att öka läsandet i alla åldrar med fokus 
på de yngre och sköter även kulturfastigheter, museum och ordnar utställningar i kulturhuset. Leksand 
har mycket fina förutsättningar och friluftsliv och det är ett prioriterat uppdrag att förvalta och utveckla 
fritidsanläggningar såsom Granberget och Leksandshallen. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under planeringsperioden 
Sektorns arbete tar utgångspunkt i vision 2025 med sikte på att bli 18 000 medborgare. 
18 000 medborgare som ska ha god tillgång till kultur av hög kvalitet, gott fritids- och friluftsliv för 
alla, och god tillgång på bostäder för olika behov.  
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Budgeten för sektorn ökar för att finansiera den nya tjänsten som fastighetsstrateg, ”färdig ljus” som är 
ett övertagande av ansvaret för gatubelysning från Trafikverket, samt för att täcka ökade driftskostnader 
i samband med nya sporthallen.  
 
Under kommande år kommer sektorn fortsätta att skapa förutsättningar för att utveckla Leksand. 
Arbetet med Moskogsvägen fortsätter så också tillskapande av det nya bostadsområdet Lummerhöjden. 
Detaljplanarbetet för Åkerö brofäste och Rosen Västra fortgår. Under 2022 kommer nya sporthallen 
kunna tas i drift. Målsättningen är även att skapa nytt centrumnära naturreservat på Åkersön.  
 
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen är ett nationellt initiativ som Boverket har fått uppdrag av 
regeringen att leda. Boverket skriver följande:  
 
” Boverket vill göra det möjligt att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Genom en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag kan vi bidra till en hållbar 
samhällsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. I det nya uppdraget får vi möjlighet att fortsätta att 
utveckla digitala arbetssätt som gör det enklare för medborgare, handläggare på kommunen, aktörer 
inom byggsektorn och beslutsfattare.” 
 
Leksands kommun såväl som landets övriga kommuner måste förhålla sig till denna process och följa 
utvecklingen. Det är en viktig bit i att kunna tillhandahålla bättre service till medborgarna, dock kommer 
det krävas ekonomiska och personella resurser för att på ett bra sätt följa denna utveckling.  
 
Framtagande och implementering av nya miljömål kommer att vara tidskrävande då det är viktigt att 
hela förvaltningen är delaktiga i detta arbete, och kommer även krävas resurser för att sedan kunna 
implementera arbetet på ett bra och hållbart sätt.  
 
Sektor samhällsutveckling kommer fortsätta arbetet med att upprätthålla god kvalitet och service till 
kommunens medborgare gällande myndighetsutövning, såsom exempelvis säkerställa att 
handläggningstider minimeras. Under 2021 planeras en ny cykelplan att antas av fullmäktige, arbetet 
med att implementera denna kommer att fortsätta med fokus på att öka cykelpendling till skola och 
arbete, samt säkra passager för barn och ungdomar. 
 
För att kunna bedriva distansstudier för kommunens medborgare (och andra besökande) planerar 
biblioteket att säkerställa att det finns studieplatser tillgängliga och målsättningen är också att kunna 
tillhandahålla tysta rum för att exempelvis kunna genomföra tentamen. 

 
Förbättra kart/GIS/mät för att bland annat förbättra kommunens kvalitet på gränser och således 
förbättra rättssäkerheten för kommunens medborgare.  
 
För att stärka riksväg 70 och göra den mer trafiksäker arbetar Leksands kommun kontinuerlig med att 
påverka Trafikverket. Diskussioner såsom säkra av- och påfarter inom Leksands kommun är en sådan sak 
som står i fokus för diskussionerna. Arbetet med att implementera beslutet gällande ”Enskilda vägar” 
kommer fortsätta under perioden och en del av de tidigare avsatta men ej utnyttjade medel kommer 
behövas under kommande år i stället.  

 
Fastighetsuppdraget flyttas från och med 2022 från kommunledningen till Samhällsutveckling vilket 
under ledning av kommunens fastighetsstrateg förväntas leda till en effektivare lokalanvändning på sikt.   
För att få en mer sammanhållen organisation inom gata/park och fastighetsskötsel kommer 
implementeringen av flytt av delar av fritidsavdelningen till Leksandsbostäder äga rum från och med 1 
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januari 2022. Flytt av personal och samverkan har påbörjats tidigare. Regelbundna dialog- och 
prioriteringsmöten har genomförts med Leksandsbostäder för att identifiera och prioritera utemiljös 
arbete liksom fastighetsuppdrag för de kommunala verksamheternas lokaler.  
 
Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige  

 
Den nationella och globala ekonomin har återhämtat sig över förväntan. Återhämtningen har skett trots 
restriktioner och vågor av fortsatt hög smittspridning. Orsaken är i första hand stora statliga stöd och 
riktade insatser men även att samhällen har anpassat sig och många verksamheter har haft förmågan att 
ställa om under pandemin. Även under 2021 har kommunsektorn erhållit en rad bidrag för att säkra 
verksamheten och för att hantera utmaningar kopplade till pandemin inom i första hand äldreomsorgen 
men även inom utbildningssektorn, genom den så kallade skolmiljarden. SKR bedömer att BNP tillväxten 
under 2021 kommer bli drygt 4 procent. Budgetpropositionen som är relativt expansiv förväntas bidra till 
ökad efterfrågan under 2022 vilket är en av orsakerna till att SKR räknar med hög tillväxt även under  
2022. 
 
Redan innan pandemin brottades många av Sveriges kommuner med ekonomiska utmaningar som i 
första hand beror på demografiska förändringar med allt fler äldre, fler barn och unga, samt ökande 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar därför sedan ett par år i snabbare takt än 
skattetillväxten, och Leksand är inget undantag och utan ökade statsbidrag kommer utmaningen bli än 
större på ett par års sikt.  
 
De närmaste åren ser ändå förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling 
väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Med reservation för pandemins utveckling 
och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till 
äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna på nationell nivå de närmaste åren. 
Resultaten för kommunsektorn som helhet försvagas dock successivt, men hamnar över 2 procent av 
skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedömer SKR att kommunerna behöver antingen 
ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på sammanlagt 8 miljarder kronor för att uppnå ett 
resultat på 2 procent. SKR bedömer att kommunerna nu måste ta tillfället i akt och genomföra åtgärder 
och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningar på sikt.  
 
Det extra generella statsbidraget som beslutades 2020 ger exempelvis Leksand ca 10 mkr 2021 och 5 
mkr 2022 för att avslutas 2023.  

 
Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun  
Skatter och bidrag 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar enligt prognosen i september 2021 mer än vad som tidigare 
prognostiserats och för 2022 förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag bli ca 50 mkr högre än 
planerat i Mål och budget 2021-2023.  
 
Kommunen har under inledningen av 2021 haft en positiv befolkningstillväxt och kommunen justerar 
därför upp SCB:s befolkningsprognos något då årssiffran överträffades redan i april. Leksand redovisade 
under 2020 ett resultat som låg långt över budgeterat resultat, mycket beroende på de extra 
statsbidragen men även lägre efterfrågan och minskad utveckling inom vissa verksamheter. Under 2021 
har skatteunderlaget fortsatt att utvecklas positivt och det förväntade underskottet har därmed vänts till 
ett överskott. Även sektorernas nettokostnader har hållits tillbaka under 2021 då flera verksamheter 
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fortsatt påverkats av pandemin, och kommunen erhållit ökade statsbidrag och statlig kompensation för 
sjuklönekostnader. De senaste två åren har varit präglade av pandemin och det är därför  svårt att 
bedöma  kostnadsutvecklingen på sikt. . 
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas även antalet barn i framför allt grundskoleålder öka 
samtidigt som ökningen på nationell nivå är relativt låg. Detta innebär att Leksands bidrag i 
kostnadsutjämningen förväntas sjunka betydligt från 2023. Den försämrade försörjningskvoten innebär 
samtidigt att skatteintäkterna ökar i lägre takt. 
 
I planeringsunderlaget har förvaltningen räknat in äldreomsorgssatsningen som ger Leksand ett årligt 
tillskott till äldreomsorgen med 8,9 mkr. Från och med 2022 ska bidraget återrapporteras och en 
återbetalningsskyldighet föreligger och bidraget flyttas därmed från generella statsbidrag till intäkt och 
redovisas direkt i sektorn. Riktade statsbidrag som äldreomsorgslyftet, vilket syftar till att öka antalet 
utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, innebär inte någon 
budgetförstärkning för kommunen och har därför inte räknats med i underlaget. Inte heller det 
prestationsbaserade bidraget inom äldreomsorgen för att minska antalet timanställda och öka antalet 
sjuksköterskor på SÄBO har tagits med i budgeten. Kommunen har dock sökt medel 2021 som betalas ut 
2022 om Leksand uppfyller kriterierna. En ny skolmiljard på motsvarande sätt som 2021 har aviserats 
och denna har tagits upp som generella statsbidrag och budgeterats in i sektorn.  
 
Befolkning  
Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 
framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansättning. 
För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten.   

Inför 2021 gjordes en nedskrivning av prognosen jämfört med SCB:s prognos mot bakgrund av att 
befolkningsökningen stannat av under 2019 och första halvan av 2020.  Under inledningen av 2021 har 
kommunen haft en positiv befolkningstillväxt och i augusti uppgick antalet kommuninvånare till 16 001, 
vilket är en ökning med 200 personer hittills i år.  

Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år och det är datumet året innan nuvarande år 
som styr i vilken kommun en individ betalar skatt. Utgångspunkten i de ramar som lagts är en befolkning 
på 15 971 invånare. Inom utbildningssektorn har man märkt av ökningen av antal barn inom i första 
hand grundskolan. En volymjustering har gjorts inom budgetramen på grundskolan för att ge dem 
förutsättningar att hantera det ökade elevantalet.   
 
SCB:s senaste prognos innehåller en del förändringar. Främsta skillnaden gäller grupperna barn- och 
unga som nu beräknas minska på nationell nivå, jämfört med en ökning på 5 procent i tidigare prognos. 
Befolkningen i arbetsför ålder ökar också långsammare än i föregående prognos. För Leksand förväntas 
andelen barn och unga dock fortsatt öka kommande år, liksom andelen äldre. Den demografiska 
fördelningen i kommunen innebär att varje person i åldern 20-64 år måste försörja, förutom sig själv, 
minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands kommun en än större utmaning, 
då kommunen är bland de 25 % som har den minst gynnsamma försörjningskvoten.   

Kostnadsstruktur  
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande 
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.   
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De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade bidrag ska finansieras via skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar 
snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och 
handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar. Riktade statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader har inneburit att nettokostnaderna för verksamheten har hållits nere 
under 2020 och 2021. Men det finns samtidigt en utmaning i den ryckighet vi sett inom en rad områden 
med kortsiktiga och riktade bidrag som riskerar att driva upp kostnaderna.  
 
Leksand ligger över standardkostnaderna inom både utbildningssektorn och inom sociala sektorn. 
Största avvikelsen både procentuellt och i miljoner har Leksand inom individ- och familjeomsorgen. 
Avvikelsen har minskat från 67,5 % och 30 miljoner kronor 2018 till 45,2% och 21 miljoner kronor 2020 
och ett arbete pågår för att komma till rätta med de höga kostnaderna. Inom utbildningssektorn har 
kostnadsavvikelsen minskat betydligt på gymnasiet, men ökat inom fritidshem och fritidsverksamhet. 
Vissa differenser kan bero på hur kostnaderna redovisas men sammantaget är kostnadsstrukturen för 
hög i relation till de referenskostnader som utgör underlag i den kommunala kostnadsutjämningen, och  
är därmed en prioriterad fråga att arbeta vidare med.  
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Förslag till budget 
God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse 

 
Kommunens finansiella mål har tagits fram utifrån lagkravet om god ekonomisk hushållning. Det innebär 
bland annat att varje generation ska stå för sina kostnader, och att framtida generationer ska få samma 
offentliga service. För att nå detta krävs ett ekonomiskt överskott och att investeringar görs inom den 
ekonomiska ramen.    
 
Förvaltningen har ett uppdrag att se över de finansiella målen. Utredningen kring en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner har presenterat sitt slutbetänkande under hösten 2021. 
Utredningen föreslår bland annat förändringar kring ekonomisk hushållning och regelverket kring 
balanskravsresultat. Arbetet med nya mål som innefattar hela kommunkoncernen bör anpassas till de 
eventuellt nya kraven till följd av utredningen och till den nya visionen.  
 
Mot bakgrund av de stora investeringar som genomförs kommande år föreslås att målet om 
självfinansiering justeras ner till 75 % under planeringsperioden.  
 

Mål  Målnivå  Budgeterat  
Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under 
budgetperioden 2022-2024  

2% 3,4% 

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

3% 2% 

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 50 % under perioden 
2022-2024, exklusive exploatering.   

75% 72  % 

Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt  11,9%   
Sektorerna ska hålla sin budget   -    -  

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Förvaltningen planerar för att kommunen ska nå resultatmålet om 2 % överskott utifrån de 
förutsättningar vad gäller skatter och generella statsbidrag som nu är kända. Kommuner kan reservera 
medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Leksands 
kommun har avsatt 60 mkr till RUR. Leksands kommun följer SKR:s vägledning för att avgöra om RUR får 
disponeras eller inte. Avsikten är är klara verksamheten utan att disponera medel ut RUR under 
planeringsperioden. 

Balanskravsutredning, mkr  2020  2021  2022  2023 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen  25,7 19,6 19,5 38,6 47,9 
Reducering av samtliga realisationsvinster  0,4 0,1    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  25,3 19,5 19,5 38,6 47,9 
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 60.6 60,6 60,6 
Årets balanskravsresultat  25,7 19,5 19,5 38,6 47,9 
Balanskravsresultat att återställa från tidigare år   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa resultatutjämningsreserv   60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 

Tabell 2. Balanskravsutredning   
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Budgetförutsättningar  
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer:  

Indexuppräkning för prisökningar och löneökningar 
I budgeten har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts utan kostnadsökningar får hanteras 
genom effektivisering.  

Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I budgeten har en uppräkning gjorts med 2,3% 
per år samt ytterligare 0,3% under 2022 och 2023 för att möjliggöra satsningar inom områden där 
kommunen halkat efter. Förvaltningens bedömning är att det finns utmaningar i att behålla 
konkurrenskraftiga löner med ett allt för lågt utrymme. För att fortsatt vara en bra arbetsgivare, och 
kunna arbete med hälsofrämjande insatser föreslås en höjning av friskvårsinsatserna med 0,5 mkr från 
2023.   

Sänkt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)  
Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR:s rekommendation. Detta beror på 
höjda pensionskostnader inom kommunerna. Inför 2022 föreslås att PO-pålägget sänks till 39,75%. För 
sektorerna innebär det sänkta PO-påslaget en sänkning av kostnaderna med ca 1,9 mkr. Det finns dock 
en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna för pension då de kan variera mycket under åren på grund av 
engångsavsättningar.  
 
Pensionsskulden påverkar negativt  
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens ansvarsförbindelse, 
som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Pensionsutbetalningarna är på cirka 
25 mkr per år inklusive löneskatt, vilket påverkar kommunens resultat och likviditet negativt. Enligt ett 
nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i balansräkningen och det är av denna 
anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen.  

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn  
Sociala sektorn och utbildningssektorn får normalt justeringar i budgetramen utifrån förändringar i 
respektive åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt 
förväntas även omsorgsbehovet öka eller minska och således även kostnaderna inom sociala sektorn. 
Samma sak gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar har normalt gjorts även för andra 
kostnader inom sociala sektorn och i form av särskilt stöd inom grundskolan samt ökade/minskade 
interkommunala ersättningar inom utbildningssektorn. Volymberäkningar har gjorts även inför 2022-
2024 men inte fullt ut. Utbildningssektorn har i tidigare mål och budget erhållit volymjusteringar som 
inte helt fallit ut men ramen har legat kvar så indirekt är verksamheten kompenserad för ett högre 
elevantal. Inför höstterminen 2021 konstaterades dock en kraftig ökning av elevantalet och en 
ytterligare justering har därför gjorts inför 2022. Inom äldreomsorgen planeras för större 
kostnadsökningar från 2023 när ytterligare en avdelning öppnar på nya äldreboendet i Tibble.  

Kostnadsutjämningssystem för LSS  
Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnadsutjämningssystem 
som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. Prognosen för 2022 i LSS-
utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 31,5 mkr. Denna avgift har ökat 
med 3-4 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i utjämningsavgifterna beror till stora delar på 
relativa ändringar mellan kommunerna.  Från och med 2021 förväntas den ligga kvar på samma höga 
nivå.  

242



 

16 

Kostnader för avskrivningar och räntor  
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och är svåra 
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar.  
Kommunen har de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider, vilket 
har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger framöver ökar 
också kommunens räntekostnader. Till 2022 beräknas räntekostnaderna öka framförallt på grund av 
ökade lån men även högre räntor. De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från 
de kommunala bolagen som förväntas öka något under perioden.   

Resultatbudget  
För åren 2022-2024 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad på tidigare års händelser, 
ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, samt kända framtida förändringar i verksamheterna.  
 
Tabell 3. Resultatbudget 2022-2024 (mkr).  
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Budget 2022-2024 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Indikativ ram 

(förslag 1)
Indikativ ram 

(förslag 1)
Indikativ ram 

(förslag 1)

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 45,4 39,9 39,1 39,6

Politik 11,6 11,2 10,9 10,9
Förvaltningsledning 33,8 28,7 28,2 28,7

Verksamhetsstöd 105,4 108,6 109,5 109,0
Sektorchef 8,8 9,3 9,3 8,8
Ekonomiavdelning 15,7 15,2 15,5 15,5
HR-avdelning 5,7 6,3 6,3 6,2
Administrativ service 5,5 5,4 5,4 5,5
Kommunikationsavdelning 4,1 4,1 4,2 4,2
IT-avdelning 11,7 12,6 12,9 12,9
Kundtjänstavdelning 4,5 4,5 4,5 4,5
Kost & lokalvård 49,4 51,3 51,5 51,5

Utbildning 347,5 347,1 347,3 347,9
Sektorchef 6,7 6,7 6,7 6,7
Arbete och stöd 4,4 4,4 4,4 4,4
Förskola 82,0 80,5 80,1 80,1
Grundskola 175,8 183,1 184,6 185,3
Gymnasieskola 66,0 65,3 64,6 64,6
Vuxenutbildning 5,8 0,0 0,0 0,0
Kulturskola 6,8 7,0 6,8 6,8

Vuxenutbildning 0,0 6,2 6,3 6,4
Sociala 364,7 352,0 355,0 358,8

Sektorchef 7,3 -2,5 -2,5 -2,5
Myndighet 101,7 97,0 94,2 92,5
Äldreomsorg (delas upp 2022) 188,4

Särskilt boende 123,9 127,7 131,1
Ordinärt boende 36,6 38,7 40,9
HSR 30,8 30,8 30,8

Funktionshinder & stöd (delas upp 2022) 67,3
Öppenvården 11,0 10,9 10,9
LSS/Socialpsyk 55,1 55,1 55,1

Samhällsutveckling 49,9 60,3 59,3 59,3
Sektorchef 6,8 20,1 19,7 19,7
Plan Karta Mät 3,5 3,6 3,6 3,6
Strategisk planering 8,1 10,1 9,3 9,3
Myndighetsavdelning 3,5 3,3 3,3 3,3
Näringslivsavdelning 5,0 4,3 4,3 4,3
Fritidsavdelning 13,1 9,0 9,2 9,2
Kulturavdelning 9,8 9,8 9,8 9,8

Verksamhetssektorernas Nettoram 912,9 914,2 916,5 921,0
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -3,0 -3,0 -6,0 -6,0
Lönekomp 4,2 14,6 30,8 47,3
Priskomp 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 43,3 43,1 44,1 47,5
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 15,5 18,0 17,0 18,0
Verksamhetens nettokostnader 972,9 987,0 1 002,4 1 027,9
Finansiering
Skatteintäkter -752,4 -781,2 -810,3 -837,1
Generella Statsbidrag & utjämning -212,5 -226,2 -232,2 -240,8
Övriga generella statsbidrag -10,3 -1,4 0,0 0,0

Äldreomsorgssatsningen -8,9
Skolmiljarden -1,4 -1,4

Finansiella kostnader 7,6 7,0 7,6 8,5
Finansiella intäkter -5,4 -6,1 -6,1 -6,4
Finansiering Total -973,0 -1 006,5 -1 041,0 -1 075,8
Årets Resultat 0,0 19,5 38,6 47,9
Resultat i % av skatter och bidrag 0,0% 1,9% 3,7% 4,4%

Budget 2021
(ändringsbudget och 

lönekomp)
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Föreslagna besparingar och effektiviseringar  
Under 2019 beslutades sparåtgärder på totalt 37,6 mkr. Besparingarna togs fram på kort tid och alla 
konsekvenser var inte helt analyserade när beslut om budgeten fattades. Merparten av besparingarna är 
genomförda. Beslut som inte kunnat genomföras är i första hand bildandet av en kommunkoncern samt 
avyttring/alternativ användning av ett par lokaler. Inom ett par områden har besparingspotentialen 
överskattats men i grunden har programmet gett effekt och gör det möjligt för kommunen att nå en 
budget i balans inom planeringsperioden.   
 
Förvaltningen gör löpnade omprioriteringar och effektiviseringar inom respektive sektor. Identifierade 
behov och önskemål från sektorerna är högre än tilldelad ram om prioriterar har gjorts för att kunna 
lämna ett förslag på budget i balans.  
 
För planeringsperioden läggs en besparing på Förvaltningsuppdraget inom fastighet och Gata park med 
1 mkr. En besparing läggs även på Individ- och familjeomsorgen med 5 mkr 2022 som sedan ökar till 
totalt 10 mkr 2024 jämfört med 2021 års budget. Besparing läggs på den verksamhet där avvikelsen 
relativt standardkostnaderna är som högst. Leksand har under en tid haft höga placeringskostnader 
medan kostnaderna för försörjningsstöd inte har ökat. Uppdraget är inte enkelt och det är samtidigt 
viktigt att samhällets sköraste får det stöd de behöver och har rätt till. Uppdraget ska följas noga under 
2022. Förvaltningen kommer under 2022 arbeta mer med att analysera verksamhet och kostnader 
tillsammans med RKA:. 
 
Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver  
Inom förvaltningen finns det en vana att hantera osäkerheter. Framöver är osäkerheterna dock större än 
vanligt. Förvaltningen har identifierat några större risker och utmaningar med den budget som är lagd 
som särskilt kommer bevakas under året.   

 Skatteunderlagets utveckling givet pandemins påverkan 
 Ökade behov på grund av ökad befolkning eller förändrad efterfrågan inom exempelvis 

äldreomsorgen.  
 Behov av särskilt stöd inom skolan fortsätter att öka även framöver och ökade elevantal ger 

tröskeleffekter genom behov av  fler klasser.  
 Exploateringsintäkterna är beräknade till totalt 15 mkr under perioden, men det finns en risk om  

vänder och långa planprocesser. 
 Placeringar inom individ och familjeomsorgen och behov av ökade åtgärder är svåra att 

förutsäga. 
 Det finns en risk för dubbla hyror i samband med flytt av verksamhet från Limsjögården. De 

faktiska kostnaderna för det nya äldreboendet kommer följas noga under 2022. 
 Ökade kostnader för räddningstjänst genom det gemensamma förbundet. Ett tillskott gjordes 

2020 då förbundet gick med underskott men inga ramhöjningar är budgeterade. 
 Interkommunala ersättningar ökar genom att fler väljer i första hand annan gymnasieskola. 
 Intäkter för Granberget och Leksandshallen minskar på grund av att många försätter att träna på 

andra anläggningar efter pandemin och dålig snötillgång. 
 I budgeten har inga justeringar gjorts för höjda drivmedels- och elpriser. Ligger priset kvar på 

denna samma höga nivå som hösten 2021 kommer det innebära betydande kostnadsökningar.  
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Investeringsbudget   
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov som följer av höga ambitioner. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur 
krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet.  
 
Givet de höga investeringsnivåerna har förvaltningen redan i årets mål och budget identifierat de större 
investeringar där tidigare beslutade anslag behöver flyttas med till kommande år. Målsättningen är att få 
ett bättre utnyttjande av beslutad investeringsbudget och samtidigt minska de belopp som beviljas i 
form av tilläggsanslag på våren. En rad mindre investeringar har även samlats i gemensam ram inom till 
exempel utbildningssektorn. Ramen för verksamhetsanpassningar och underhåll inom fastigheter har 
också justerats för att minska antalet små projekt som äskas separat och för att få en bättre prioritering 
på helheten. Det föreslås även att en reserv om 5 mkr per år läggs på kommunstyrelsen för att minska 
behovet av buffertar på sektornivå och att vid behov kunna fatta snabba beslut av mindre omfattning.  
 

 2022 2023 2024 2025 TOTALT 

Totalt, inklusive exploatering 144 510 130 780 82 575 68 075 425 940 
Totalt, exklusive exploatering 130 910 123 280 75 075 65 575 394 840 

Tabell 4. Investeringsbudget per sektor perioden 2022-2025 (mkr).  

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen. Planerna 
innebär betydande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen med 
investeringar på 550-700 mkr. Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens 
utveckling mot vision 2025 men innebär också stora finansiella utmaningar för kommunkoncernen.  
Det genomförs en rad stora investeringar under perioden där det enskilt största beslutade 
investeringarna är Tibble särskilda boende (180 mkr) och den nya sporthallen (64 mkr). Under perioden 
planeras även stora investeringar i gång- cykelvägar samt vägar, och kommunen investerar även för att 
kunna börja sälja tomter i Lummerhöjden/Norra Käringberget under 2022. På sikt kommer kommunen 
behöva genomföra en ombyggnation av äldreboendet i Edshult men det ligger ännu inte med i 
planeringen då omfattning och tidsperspektiv behöver analyseras ytterligare.  
 
Finansiering av investeringarna  
Målet som tidigare varit 100 % självfinansiering av investeringar har inte nåtts och kommer inte heller  
nås under perioden. Det beror framförallt på byggandet av ett nytt äldreboende i Tibble samt den nya 
sporthallen. I Tibble går kommunen från att betala en extern hyra till att äga själv vilket motiverar en 
lägre självfinansieringsgrad.  
 
Kommunens lån uppgår idag till 343 mkr. Lånetaket höjdes under 2020 till 550 mkr och vilket förväntas 
täcka kommunens investeringar under planperioden.  Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad 
soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett nollresultat i driften och investeringar klaras utan nya lån. 
Även ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt. 
Ansvarsförbindelsen minskar med de årliga utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på 
sikt som följd av beräknad ökning av medellivslängden vilket har skett under 2021. En positiv soliditet är 
ett kommande lagkrav. Kommunens egna kapital minskar med summan av ansvarsförbindelsen om 
förslaget på att föra in den i balansräkningen genomförs. Därav beräknas soliditeten även inklusive 
ansvarsförbindelsen.   
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 Kommunkoncernen  
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren Norra 
Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under kommunledningen inom primärkommunen.   
 

ENHET 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Plan 

2023 
Leksands (primär)kommun 0,8 19,5 38,6 47,9 
Leksandsbostäder AB 8,2 14,6   
Leksand Vatten AB -3,4 -6,2   
Totalt (koncern) 5,6 28   

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

Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. 
Detta beror främst på att att Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade 
reserver, eget kapital och höjningar av taxor.  
 
Under perioden 2022-2024 beräknas cirka 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall görs stora investeringar i infrastruktur, 
vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av Va-nätet och en utbyggnad av 
verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Östanhol.   
 

Fram till 2025 beräknas koncernskulden ha ökat till cirka 1 600 mkr. Skuldökningen leder till högre 
räntekostnader som måste hanteras inom resultatet.   

 
Sammanfattning  
Leksands kommun står fortsatt inför ekonomiska utmaningar som kommer kräva både strukturella 
förändringar och nya arbetssätt att hantera. Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora 
vad gäller den globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns även kring 
befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom våra stora verksamhetssektorer. Med förslaget 
kommer kommunen nå ett resultat på över 2% av skatter och bidrag under planeringsperioden vilket 
skapar förutsättningar att bedriva nödvändig utveckling inom vissa strategiska områden. Kommunen 
kommer ha en ny vision som vägleder arbetet framåt från 2022, samt flera stora satsningar som ett nytt 
äldreboende, en ny sporthall och ett helt nytt bostadsområde. Leksand fortsätter vara en kommun med 
framtidstro och en hög ambitionsnivå. 

Bilagor:  

1. Investeringsbudget 2022-2025  
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F R A M T I D S P A R T I E T  L E K S A N D  

Socialdemokraternas förslag till budget 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022 – 2024 tar sin utgångspunkt i 
beslutade ramar för 2021 – 2023 inklusive beslutade åtgärder och besparingar. 
Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn och inom sociala sektorn. 
Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt för lönerelaterade kostnader så som 
kommande löneökningar och pensioner.  
 
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 2022 och 
prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. Pandemin har 
påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de långsiktiga effekterna och 
hur kostnadsutvecklingen framåt kommer att påverkas.  
 
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt at kommunen 
har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa verksamheter och ett fortsatt 
arbete med att analysera och följa kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
 
Förvaltningen förslag på resultatmål är: 

- 2022: +19,5 mkr 
- 2023: +38,8 mkr 
- 2024: 47,9 mkr 

 
Det föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott under 
planeringsperioden. Resultatmål för 2023 – 2024 utgör en framskrivning av 
verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 2021 och 
befolkningsutfall t.o.m. augusti 2021.  
 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. Under 2022 
beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om Leksands 
kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att formulera en ny vision 
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för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett behov av en uppdaterad och 
förtydligad styrmodell. Leksands kommuns styrmodell utgår i dag från mål- och 
resultatstyrning. Det saknas dock delar och definitioner som skulle behöva tillföras 
och tydliggöras för att modellen ska får större genomslagskraft och tydlighet i 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i samband med beslut 
om budget för 2022, ger förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell 
utifrån följande principer: 

- Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och uppföljning av 
verksamheten.  

- Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga strategiska 
inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade uppdrag.  

- Styrmodellen ska hantera alla typer av styrning. Styrning kan ske med t.ex. 
lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, vision, värderingar, mål, mm.  

- Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och definitioner 
av ingående begrepp som ex nyckeltal och indikatorer.  

-  Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 
- Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från hösten 

2021. 

Socialdemokraternas bedömning 
Socialdemokraterna delar i stort förvaltningens bedömning och förslag till budget för 
kommande år. Men vi föreslår ändå vissa justeringar som innebär ett något lägre 
resultat än vad förvaltningen föreslår.  
 
Pandemin har med all önskvärd tydlighet, såväl i Leksand som i övriga landet, visat 
behovet av kontinuitet bland personalen, gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Med 
de demografiska utmaningarna pekar det tydligt på att Leksands kommun måste 
arbeta hårdare för att bli en attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet på alla nivåer måste 
ständigt utvärderas och förbättras. Arbetsmiljö, ledarskap och lön är tre nycklar till 
att locka människor till att söka och ta anställningar i kommunen. Även 
anställningsförhållanden, såsom heltidstjänster är viktiga. Inom dessa områden ser vi 
Socialdemokrater det som särskilt viktigt att satsa såväl ekonomiska som 
utredningsresurser! 
 
En annan viktig lärdom av pandemin är betydelsen av ett starkt och fungerande 
civilsamhälle. Vi är lyckligt lottade i vår kommun med ett starkt förenings- och 
kulturliv, men vi kan ge bättre förutsättningar för bl.a. kulturlivet. Civilsamhället 
stärks också av fungerande och starka studieförbund. Studieförbunden fyller en viktig 
funktion i samhället och kan många gånger täcka till luckor som finns i samhället 
som kommunen inte har möjlighet att täcka.  
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Förslag till beslut: 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2022 till 21,82 kr per 

skattekrona. 
 

2. Anta förvaltningens förslag till budget med följande förändringar: 
a. Avsätta ytterligare 0,5% i löneutrymme till den lokala lönerörelsen. 

Dessa medel ska prioriteras och beslutas av personalutskottet.  
b. Återställa kulturbidrag och bidrag till studieförbund till nivåer som 

rådde före ”63-punktsprogrammet”.  
 

3. Uppdra till förvaltningen att revidera kommunens styrmodell i enlighet med 
förslag till inriktning i syfte att skapa en mer långsiktig styrning med en tydlig 
process även för planering och uppföljning. 
 

4. Uppdra till kommundirektören att löpande redovisa arbetet med ny 
styrmodell samt att återkomma med redovisning av komplett styrmodell till 
kommunstyrelsen före juni månads utgång. 
 

5. Uppdra till kommundirektören att i samband med införandet av ny 
styrmodell återkomma med förslag kring förvaltningsstrukturen för att hitta 
vägar att arbeta som en förvaltning.  
 

6. Uppdra till kommundirektören att komplettera styrmodellen med en 
ledarmodell som sätter ramen för vad en ledare/chef inom Leksands 
kommun ska stå för.  
 

7. Uppdra till förvaltningen att utreda och sammanställa behovet av 
arbetsmiljöinvesteringar och återkomma i nästa års budgetprocess med 
förslag om hur dessa behov ska mötas. 

 
8. Uppdra till förvaltningen att utreda hur Leksands kommun skulle kunna 

arbeta med en koldioxidbudget. Detta för att tydliggöra kommunens 
miljöpåverkan och visa på nödvändiga förbättringar.  
 

9. Ta fram reglemente för personalutskottet där personalutskottets roll och 
ansvar tydligt framgår.  
 

250



 
 
Leksands kommun 

Webbplats 
www.leksand.se 

E-post 
kommun@leksand.se 

Organisationsnr 
212000-2163 

Postadress 
Kommunledningen 
793 80 Leksand 
 

Besöksadress 
Torget 5 
 
 

Telefon 
Kundtjänst 0247-800 00 
 

Fax 
0247-144 65 

Bankgiro 
985-2971 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-11-16 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
Ny vision för Leksands kommun  
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2021 att starta processen 
med ta fram en ny vision för Leksands kommun för beslut i 
kommunfullmäktige under året. Visionen skulle enligt uppdraget 
baseras på FN:s Agenda 2030 och de tre dimensionerna av 
hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig och sikta mot just år 
2030. 
 
Processen med framtagandet av förslaget har inneburit flera 
informationstillfällen och workshops med både kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige och partiernas medlemmar. Vidare har flera både 
interna och externa fokusgrupper haft möjlighet att lämna in 
synpunkter och komma med underlag och andra inspel. Det slutliga 
förslaget har tagits fram och färdigställts gemensamt av företrädare 
för samtliga partier i kommunfullmäktige. 
 
(Vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar kan komma att 
göras inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, men utan att 
syftet med och/eller innehållet i visionen därigenom är tänkt att bli ett 
annat än det som presenteras nedan.)  
 
 
Förslag till Vision 2030 för Leksands kommun 
 
Ett hållbart Leksand 
 
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 

251



Leksands kommun 
Datum 
2021-11-16 

 
 

Sida 
2(2) 

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. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
   

1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun 
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§ 147 Dnr 2021/99 

Vision 2030 för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2021 att starta processen med att ta 
fram en ny vision för Leksands kommun för beslut i kommunfullmäktige 
under året. Visionen skulle enligt uppdraget baseras på FN:s Agenda 2030 
och de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig 
och sikta mot just år 2030.  
Processen med framtagandet av förslaget har inneburit flera 
informationstillfällen och workshops med både kommunstyrelse, 
kommunfullmäktige och partiernas medlemmar. Vidare har flera både 
interna och externa fokusgrupper haft möjlighet att lämna in synpunkter och 
komma med underlag och andra inspel. Det slutliga förslaget har tagits fram 
och färdigställts gemensamt av företrädare för samtliga partier i 
kommunfullmäktige.  
(Vissa mindre språkliga och redaktionella ändringar kan komma att göras 
inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet, men utan att syftet med 
och/eller innehållet i visionen därigenom är tänkt att bli ett annat än det som 
presenteras nedan.)  
 
Förslag till Vision 2030 för Leksands kommun  
- Ett hållbart Leksand  
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, 
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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.  
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. 
Yrkanden 
Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Aarno 
Magnusson (C), Karin Mikkonen (C), Anna-Lena Blomkvist (SD), Mikael 
Kyller (KD) och Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till vision 2030 för 
Leksands kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Vision 2030 för Leksands kommun. 

Deltog inte i beslutet 
Inga Westlund (V) 
Jimmy Karlsson (BP) 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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1 Tillfällig fullmäktigeberedning om arvoden 

1.1 Bakgrund 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, § 
64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda.  

I sin rapportering av uppdraget (KF 2020-09-21, § 50) meddelade presidiet 
att den avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. Vid fullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2020, § 72-73, antogs direktiv till en sådan 
beredning och förrättades val till beredningen. 

1.2 Beredningens uppdrag 
Beredningen har av fullmäktige fått i uppdrag att   

− göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod  

− upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag  

− se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.  

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige.  

I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.  

Arvodesberedningen är tillsatt för tiden 2021-01-01 — 2021-11-30 och en 
delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 

1.3 Ekonomi 
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen har under 
beredningens gång fått sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om 
ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun avseende 
de möten som ordföranden kallar till. Något särskilt ordförandearvode har 
inte utbetalats. Kostnaden för arvodesberedningen har belastat fullmäktiges 
ansvar och sammanlagt uppgått till cirka 49 000 kronor. 

Tjänstemannastödet har hanterats inom löpande verksamheten för sektor 
verksamhetsstöd. 

1.4 Beredningens sammansättning 
Fullmäktige valde vid sammanträdet den 10 december 2020, § 73, följande 
förtroendevalda till beredningen: 
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- Per-Erik Ingels (C), tillika ordförande 
- Karin Byström (C) 
- Mats Stenmark (M) 
- Per Wiman (KD) 
- Torbjörn Axklint (L) 
- Erik Varghans (S) 
- Kajsa Fredholm (V) 
- Robin Malm (BP) 
- Andreas Ruuth (SD) 

Under beredningens gång har Robin Malm (BP) ersatts av Johan Fändriks 
(BP) 

1.5 Arbets- och aktivitetsplan 
För beredningens arbete har utifrån direktivet tagits fram en aktivitets- och 
arbetsplan enligt följande. 

Tyngdpunkten på beredningens arbete ska vara under våren 2021. 
Beredningen ska därför ha en ordning med möten var tredje vecka under 
våren. Till sommaren ska ett material kunna förankras med de politiska 
partierna för att efter sommaren kunna färdigställa beredningens förslag och 
kunna lämnas till ordinarie beredningsprocess. Beslut om beredningens 
entledigande och fullmäktiges ställningstagande till beredningens förslag ska 
därmed kunna fattas vid sammanträdet i november 2021. 

Beredningens initiala arbete är att utifrån nuvarande arvodesreglemente se 
över vilka principer som gäller och ska gälla framöver. Beredningen ska 
således först se över principer, regelverk och uppdragsbeskrivningar innan 
frågan om nivåer bedöms. 

Beredningen ska, i enlighet med direktivet, ses som en arbetsgrupp och 
beredningsledamöter ska löpande förankra förslag och inhämta synpunkter 
från sina respektive partier. Beredningens ledamöter uppmuntras att bedriva 
medborgardialog i den mån det är möjligt. Utöver detta ska beredningen göra 
jämförelser och inhämta referensmaterial från liknande kommuner, SKR, 
statistikdatabasen Kolada och andra källor som beredningen bedömer 
lämpliga.  

Beredningen konstaterar att direktivet i sig inte ger en styrning om att 
kostnader för den politiska organisationen ska minska, öka eller vara 
oförändrade. Det viktigaste är att principer, nivåer och regler framstår som 
ändamålsenliga. 

Under arbetets gång förs mötesanteckningar som kommer att finnas 
tillgängliga för samtliga förtroendevalda på den plattform som kommunen 
tillhandahåller för förtroendevalda. Förutom mötesanteckningar kommer 
även olika referensmaterial att finnas tillgängliga där. 
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I tabellen nedan anges mötesdatum samt aktiviteter. 

 
 

2 Nuvarande arvoden och ersättningar 

2.1 Något om kommunallagens reglering 
Förtroendevalda har enligt kommunallagen (2017:725) bland annat rätt till 
skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar när de fullgör sina uppdrag. Bestämmelser om detta finns i 4 kap. 
KL. 

Utöver förlorad arbetsförtjänst har förtroendevalda med funktionsnedsättning 
rätt till skälig ersättning för resekostnader och förtroendevalda med barn som 
har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn 
som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Det är fullmäktige i kommunen 
som ska besluta om riktlinjer för ersättningen, enligt 4 kap. 15 § KL. 

Utöver de ersättningar som förtroendevalda har rätt till enligt 
kommunallagen får fullmäktige även besluta om andra ersättningar och 
arvoden. Fullmäktige kan därvid besluta att förtroendevalda i skälig 
omfattning ska få ersättning för resekostnader och andra utgifter som 
föranleds av uppdraget, arvode för arbetet, pension och andra ekonomiska 
förmåner. Detta följer av 4 kap. 16 § KL. Ersättningar och arvodering ska 
således vara skälig, men det i övrigt är det upp till fullmäktige att utifrån 
lokala förutsättningar bestämma storleken på ersättningen.  

Kommunallagen skiljer delvis på ersättningar och arvoden. Ersättning ges 
för förlorade förmåner och för kostnader som uppkommer med anledning av 
förtroendeuppdragen. Med arvoden avses däremot något som utgår för själva 
arbetet som den förtroendevalda utför och är inte något som utges för att 
kompensera för förlorad arbetsinkomst. Detta är separata bestämmelser i 
kommunallagen (4 kap. 12 § respektive 4 kap. 16 § punkten 2). 
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Om kommunalråd, oppositionsråd eller liknande finns särskilda 
bestämmelser. Den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller annan benämning som 
fullmäktige bestämmer. Detta följer av 4 kap. 2 § KL. Det är upp till den 
enskilda kommunen att bestämma vad de vill benämna de som fullgör sådant 
uppdrag.  

Med ”betydande del av heltid” avses i normalfallet ett uppdrag som omfattar 
mer än 40 % av heltid1. Detta behöver inte vara ett enskilt uppdrag som har 
denna omfattning, utan även en kombination av uppdrag. Var gränsen går 
och vilka som ska anses ha uppdrag som motsvarar heltid eller betydande del 
av heltid avgör kommunen själv2. Hur många förtroendevalda som har 
uppdrag av denna omfattning i respektive kommun varierar. 
Kommunallagen ger i sig ingen ledning i hur många det bör vara. 

De förtroendevalda som har uppdrag som motsvarar heltid eller betydande 
del av heltid omfattas inte av samma rätt till ersättning som övriga 
förtroendevalda (fritidspolitiker). Arbetsformerna, möjligheten till ledighet, 
vilket arvode som ska utgå till detta avgörs i hög grad av kommunen själv.  

2.2 Nuvarande reglemente 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun har utifrån detta bland annat, vid 
sammanträdet den 11 december 2018, § 47, beslutat om styrdokumentet 
Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands 
kommun 2019-2022 (nedan kallat arvodesreglementet).  

I reglementet finns sådana bestämmelser om sådana ersättningar och 
förmåner som kommunen är skyldig att ha samt även andra ersättningar och 
förmåner.  

Reglementet i sina huvuddrag har varit oförändrat sedan 2010 varefter 
ändringar i huvudsak gjorts i bilagan till reglementet där storleken på 
ersättningar och arvoden bestäms. Storleken på nivåerna förändras i takt med 
att prisbasbelopp och riksdagsarvode ändras. 

Av bilagan följer idag att uppdragen som kommunstyrelsens ordförande, 
oppositionsråd samt utskottsordförande anses motsvara betydande del av 
heltid. Den som har ett uppdrag på betydande del av heltid har till den största 
delen inte rätt till andra ersättningar och förmåner än det månadsarvode som 
utgår.  

2.3 Beskrivningar av förtroendeuppdrag på betydande del av 
heltid eller mer 

Som ovan nämnts finns en övergripande reglering i kommunallagen kring 
vad den som fullgör ett förtroendeuppdrag på betydande del av heltid eller 

 
1 Jfr prop. 2016/17:171, s. 310) 
2  Jfr. prop. 1982/83:97 s. 24) 
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mer. Det finns även särskilda bestämmelser om vilka ersättningar en sådan 
förtroendevald har rätt till.  

Kommunallagen har ingen närmare reglering kring vad uppdragen innebär i 
fråga om arbetsformer och uppdrag. Vem som har vilket uppdrag är en fråga 
som avgörs lokalt i samband med att fullmäktige och nämnder beslutar om 
förtroendeuppdrag.  

Ett fåtal mindre kommuner - bland annat Håbo kommun3, Tierps kommun4 
och Laxå kommun5 - har tagit särskilda styrdokument för denna fråga, men 
någon generell rekommendation från SKR finns inte. Det finns såvitt känt 
ingen kommun i Dalarna som gjort det och av kontakter med större 
kommuner utanför Dalarna (Västerås, Eskilstuna, Gävle) framgår att heller 
inte sådana kommuner tagit fram denna typ av styrdokument. I exempelvis 
Danderyd och Avesta har motioner om detta avslagits. Det som finns i vissa 
kommuner är en mycket övergripande beskrivning i arvodesreglementet för 
att visa vad som anses ingå i arvodet. Bland annat finns detta i Hedemoras 
reglemente.  

I Leksand finns särskilt utpekade uppdrag för kommunstyrelsens ordförande 
i kommunstyrelsens reglemente. Därtill är många beslut delegerade till 
ordföranden. I övrigt och för övriga är det en fråga för valärenden i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vem som innehar vilket uppdrag. 
Vem som har vilket uppdrag framgår av protokoll och av kommunens 
förtroendemannaregister.  

2.4 Förhållandet till utbetalning av partistöd 
Enligt 4 kap. 29 § KL får kommuner och regioner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin (partistöd).  

Leksands kommun utbetalar årligen partistöd genom ett särskilt 
fullmäktigebeslut. Partistödet är vare sig en ersättning eller något arvode. 
Det finns särskilda bestämmelser och ett lokalt reglemente för på vilket sätt 
partierna ska redovisa hur de använder partistödet. Hur partierna använder 
sitt stöd är en i hög grad partiintern fråga, men de redovisningar som lämnas 
in är allmänna handlingar för den som vill ta del av dem. 

Det lokala reglementet för partistöd (antaget av KF 2018-02-19, § 6) 
innehåller administrativa bestämmelser vilka som kan ha rätt till partistöd 
och hur redovisningar ska lämnas in. Storleken på partistödet regleras dock 
idag i bilagan till Bestämmelser om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022. 

 
3 Uppdragsbeskrivning för kommunalråd oppositionsråd och gruppledare (habo.se) 
4 Reglemente - Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.pdf 
(tierp.se) 
5Reglemente för kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, ordförande på minst 40 %, 
oppositionsråd (laxa.se) 
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Enligt dagens bestämmelser utgår partistöd årligen med att varje parti per år i 
ekonomiskt stöd får 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp 
per mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige.  

2.5 Jämförelser med andra kommuner 

2.5.1 Kostnader för den politiska organisationen 
Kostnad politisk verksamhet, kr/inv under 2020 (enl. Kolada) 
 
Malung/Sälen 1624 
Älvdalen  1437 
Smedjebacken 1109 
Hedemora  1107 
Ludvika  1080 
Säter    984 
Rättvik    896 
Borlänge     880 
Vansbro    844 
Mora    817 
Leksand    813 
Orsa    778 
Avesta    757 
Gagnef    672 
Falun    635 

 
 
 

2.5.2 Kostnader för partistöd 
Kostnad stöd till politiska partier, kr/inv under 2020 (enl. Kolada) 
 
Mora  96 
Ludvika  56 
Avesta   55 
Smedjebacken 55 
Orsa  52 
Hedemora  49 
Gagnef  48 
Falun  47 
Älvdalen  46 
Vansbro  44 
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Leksand  41 
Borlänge   40 
Malung/Sälen 34 
Rättvik  33 
Säter  33 

 

 

2.5.3 Arvoden förtroendevalda vars uppdrag motsvarar heltid eller 
betydande del av heltid 

Det finns ingen nationell sammanställning över arvodesnivåerna för 
förtroendevalda vars uppdrag motsvarar heltid eller betydande del av heltid. 
Tidningen Dagens samhälle gjorde under 2019 en sammanställning över 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande respektive kommundirektör i 
Sveriges kommuner6  

Av sammanställningen från Dagens samhälle framgår att de högsta arvodena 
för kommunstyrelsens ordförande finns i ett antal storstadskommuner eller 
kranskommuner i Mälardalen och Öresundsregionen. Även många 
kommuner med färre än 100 000 invånare, så som större kommuner i 
Dalarna (Falun, Borlänge, Avesta) har högre arvode till kommunstyrelsens 
ordförande än Leksand. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande i Leksand 
(samma som riksdagsledamots månadsarvode) ligger i linje med många 
landsbygdskommuner eller andra medelstora kommuner i så som Malung-
Sälen, Sala, Oxelösund och Hjo, även om det också finns kommuner som har 
lägre arvode.  

En svårighet med att jämföra kommuners arvoden på detta sätt är dock att 
det inte framgår vilka övriga uppdrag kommunstyrelsens ordförande har, 
eller i vilken utsträckning det finns andra förtroendevalda som också delar 
ansvaret att företräda kommunen i olika sammanhang. För övriga 
förtroendeuppdrag som i Leksands kommun idag anses motsvara minst 
betydande del av heltid har någon liknande jämförelse inte hittats. Dessa har 
idag 75% av arvodet till kommunstyrelsens ordförande.  

3 Beredningens bedömning och förslag till beslut 

3.1 Inledande anmärkning om förslagen 
Beredningens bedömningar och förslag redovisas i detta kapitel.  

Förslagen som redovisas här har beredningen varit helt enig om, eller som en 
majoritet ställt sig bakom. I den utsträckning en ledamot av beredningen haft 

 
6 Så mycket tjänar kommunernas toppolitiker | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) 
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en avvikande mening som ledamoten också vill redovisa, så förtecknas den i 
bilaga 2 till denna redovisning. 

3.2 Ett nytt arvodesreglemente 

3.2.1 Bedömning 
Beredningen har med utgångspunkt i nu gällande reglemente skapat ett 
förslag till nytt arvodesreglemente. Beredningen har diskuterat olika 
ändringsbehov och de respektive partierna har lämnat in förslag på 
ändringar. Det förslag som läggs fram är det som en majoritet av 
beredningen varit enig kring.  

Kommentar till arvodesreglementet 
I huvudsak har bestämmelserna i det nuvarande reglementet förts över till 
förslaget till reglemente, men med en ny struktur och redaktionella ändringar 
utan att ändring i sak varit avsedd. Det har behövts en kapitelindelning och 
andra förändringar för att motsvara hur styrdokument i allmänhet ser ut. Nya 
eller i sak ändrade bestämmelser redogörs för nedan. 

Rubricering 
Regelverket kallas nu Arvodesreglemente med en underrubrik. Inget sägs om 
vilken tidsperiod som reglementet ska gälla.  

1 kap. Inledande bestämmelser 
Detta kapitel är om- och uppstrukturerat för att det ska vara enklare förstå 
reglementets innehåll och struktur. Den enda bestämmelsen som är ny i 
reglementet är 7 §. Denna är dock endast en upplysning om vilket annat 
regelverk som idag finns för berörda frågor (OPF-KL). I nu gällande 
reglemente finns en hänvisning till kommunens pensionspolicy, men den 
bestämmelsen går inte att tillämpa idag efter fullmäktiges beslut 2018 och 
som därför tagits bort. 

2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 
Här samlas bestämmelserna om vad som är ersättningsberättigade 
sammanträden respektive förrättningar och vad som är arvodesberättigade 
sammanträden respektive förrättningar. Dessa är utspridda i det nu gällande 
reglementet. Bestämmelserna har samlats för att ge större överblick och för 
att läsaren bättre ska förstå skillnaden mellan ersättningar och arvoden samt 
se i vilken utsträckning de olika sakerna också är berättigade till båda eller 
bara det ena. I sak har möjlighet till ersättning vid gruppledarmöte lagts till 
och arvode för partigruppsmöte tagits bort. 

Märk väl att detta endast en uppräkning av sammanträden och förrättningar. 
Bestämmelser om vad som krävs för att få arvode regleras senare (3 kap. 1 § 
och 4 kap. 1 §). 

3 kap. Ersättningar för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner 
samt andra ersättningar för utgifter vid sammanträden och förrättningar 
Här samlas alla ersättningar som finns. I det nu gällande reglementet är de 
utspridda. Bestämmelserna är omflyttade och omskrivna för att passa 
formuleringar i kommunallagen.  
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Bestämmelsen om traktamenten och resor är uppbruten, men precis som idag 
kan reseersättning och traktamente utgå utifrån vad som gäller för 
kommunens arbetstagare enligt det gällande kommunala reseavtalet.  

4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 
Här samlas det som faktiskt är arvoden för sammanträden och förrättningar. 
En majoritet har varit enig om att det ska vara halvt sammanträdesarvode för 
icke tjänstgörande oavsett sammanträdestyp. Tidigare var det fullt arvode i 
KF oavsett om ledamoten tjänstgjorde eller inte.  

3 § är ny utifrån att beredningen sett ett behov av att i kommunstyrelsen 
begränsa hur många icke tjänstgörande som kan få arvode för mötet. Här är 
förslaget att för partier med två ledamöter eller fler kan maximalt arvode för 
icke tjänstgörande utgå till två i samma parti. För partier med 0 eller 1 kan 
som högst en icke tjänstgörande få arvode per sammanträde. 

4 § är en delvis ny paragraf som handlar om den som har årsarvode, men 
som inte betydande del av heltid eller mer. Detta gäller exempelvis 
utskottspresidier och fullmäktiges presidium. Genom detta får vissa saker 
anses ingå i årsarvodet och något särskilt mötesarvode utgår ej.  

5 § är ny och introducerar ett gruppledararvode till gruppledare i de partier 
som inte har förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid. 

5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
Bestämmelserna samlas här i ett eget kapitel. I det nu gällande reglementet 
är de utspridda. I övrigt endast redaktionella ändringar. 

6 kap. Särskilda bestämmelser om arvoden till förtroendevalda som fullgör uppdrag 
på betydande del av heltid eller mer 
Kapitlet är i princip helt nytt, även om någon bestämmelse förs över. Det är 
här inskrivet direkt i reglementet (1 §) vilka uppdrag som anses utgöra 
betydande del av heltid eller mer, även om detta redan gäller enligt dagens 
reglemente. Kapitlet innehåller även hänvisningar till vilka ersättningar som 
även dessa förtroendevalda ska kunna få (2 §). Det är inga nya ersättningar 
för den som omfattas av kapitlet.  

Det finns en del luckor i det nuvarande reglementet, så som att det inte 
framgår hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra och vilket arvode 
som gäller när någon exempelvis är del av fler presidium. Detta gäller 
exempelvis för kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet och är nu 
tydligare reglerat (3 §). Nytt är även att förtroendevalda enligt detta kapitel 
inte ska få ersättningar för förtroendeuppdrag i de helägda kommunala 
bolagen.  

Beskrivning av uppdrag förenade med arvodet (4 §) är delvis ny. Ett uppdrag 
som beredningen haft är att upprätta beskrivningar av uppdrag förenade med 
arvodet. Vilka förtroendeuppdrag som respektive ledamot får är en fråga 
som avgörs i valärenden, främst i kommunfullmäktige men även till viss del 
i kommunstyrelsen. Vilka val som gjorts framgår av protokoll och av utdrag 
ur kommunens förtroendemannaregister. Registret kommer på sikt att vara 
tillgängligt i sin helhet på kommunens hemsida, men redan idag finns det 
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mesta publicerat. Valärendena kan inte regleras i arvodesreglementet och det 
är mycket ovanligt att kommuner i separata styrdokument reglerar hur de 
förtroendevalda ska agera eller utifrån vilka villkor de ska arbeta. Detta är i 
regel mer en förtroendefråga, dels gentemot allmänheten, dels gentemot det 
organ och de partier som ställt sig bakom som valet av förtroendevald. Om 
det finns önskemål om viss information eller finns synpunkter kring de 
samverkansformer, så är det först och främst en fråga om partipolitiska 
överläggningar, inte något som fullmäktige reglerar. 

En del kommuner har dock mer övergripande beskrivningar av vad som är 
förenat med uppdragen, vilket här förts in i bestämmelserna. Genom detta 
framgår på ett övergripande plan vad som anses ingå i uppdragen och 
därmed vad som inte särskilt arvoderas, utan som ingår i vad dessa 
förtroendevalda förväntas göra.  

Föräldraledighet (5 §) är ny. Det fanns ingen sådan bestämmelse senast detta 
var aktuellt. Den nya bestämmelsen motsvarar mer hur det hanterades av 
fullmäktige då. Det blir tydligare att ha en sådan bestämmelse direkt i 
reglementet. 

Semester (7 §) är ändrad utifrån att vara lika för alla med betydande del av 
heltid eller mer. I nu gällande reglemente har endast kommunstyrelsens 
ordförande omfattats. För att kunna fastställa semesterdagar och andra 
förmåner enligt det kommunala avtalet behöver motsvarighet till 
tjänstgöringsgrad anges.  

8 § (försäkringar) är ny. Detta gäller dock redan idag, men har inte varit 
reglerat.  
 
Bilagan 
I bilagan regleras de nivåer som ska gälla för ersättningar och arvoden. Vid 
ändringar av ersättningar av ersättningsnivåer behöver därmed endast 
bilagan ändras. 

Nytt är en särskild begränsning för kortare möten har införts med ett halverat 
belopp för sammanträden upp till 1 timme. 

Nytt är även att ersättningarna i bolagen är med.  

Årsarvoden för ledamöter och ersättare i bolagen tas bort. 

Gruppledararvode införs för de partier som inte har förtroendevald på heltid 
eller betydande del av heltid. 

En omfördelning har gjorts gällande vad som anses ingå i årsarvode för 
förtroendevald som har årsarvode, men som inte är betydande del av heltid 
eller mer. Detta gäller exempelvis utskottspresidier och fullmäktiges 
presidium. Genom detta får vissa saker anses ingå i årsarvodet och något 
särskilt mötesarvode för presidiemöten inför t ex utskotts eller KF-möte 
utgår inte. Därmed höjs årsarvodet från 25 % till 33 % av prisbasbeloppet för 
utskottens vice ordföranden. 
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När det gäller arvodesnivåer för den som fullgör förtroendeuppdrag på 
betydande del av heltid eller mer så lämnas de oförändrade utifrån 
nedanstående bedömning.  

- Ansvarets tyngd behöver värderas 

- Jämförelser med högre tjänstemannalöner 

- Jämförelser med hur det i allmänhet ser ut i andra kommuner 

- Det ska vara ett möjligt karriärsval för att inte ansvarsfyllda och i tid 
omfattande förtroendeuppdrag väljs bort av ekonomiska skäl.  

 

3.2.2 Förslag till beslut 
1. Anta arvodesreglemente för Leksands kommun, i enlighet med förslaget.  

2. Reglementet ska tillämpas från 1 januari 2023, då motsvarande 
reglemente upphör att gälla. 

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

3.3 Beskrivningar av uppdrag med årsarvoden 

3.3.1 Bedömning 
Under avsnitt 3.2.1 ovan har ett förslag avseende beskrivning av uppdrag 
med årsarvoden berörts. Utifrån de bestämmelser som finns i förslaget till 
arvodesreglemente föreslås inga separata styrdokument tas fram.  

3.3.2 Förslag till beslut 
Beredningen föreslår inte något upprättande av självständiga beskrivningar 
av respektive uppdrag. En icke uttömmande lista på vad som anses ingå för 
förtroendevalda med årsarvode framgår i stället av förslaget till reglemente.  

Särskilda bestämmelser finns därtill också för förtroendevalda med uppdrag 
som motsvarar heltid eller betydande del av heltid. 

3.4 Påverkan på partistöd 

3.4.1 Bedömning 
Mot bakgrund av de jämförelser som gjorts med andra kommuner och de 
diskussioner som förts i beredningen ser beredningen ingen anledning att 
förändra varken nivåerna eller konstruktionen för partistödet. 

3.4.2 Förslag till beslut 
Beredningen föreslår att nivåerna och konstruktionen för partistödet lämnas 
oförändrad.  

Om antalet ledamöter i fullmäktige minskas bör dock partistödets storlek 
justeras så att det sammanlagda stödet till fullmäktiges partier i sin helhet 
inte minskas. 
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3.5 Ekonomisk konsekvens av föreslaget arvodesreglemente 
De förändringar i sak, och med påverkan på ekonomi, som 
arvodesberedningen föreslår är nedanstående. Sammantaget bedöms 
arvodesberedningens förslag till nytt arvodesreglemente kostnadsneutralt i 
förhållande till nu gällande reglemente. 

1. ett lägre arvode för kortare sammanträden upp till en timme införs 

2. ett gruppledararvode till gruppledare i de partier som inte har 
förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid införs 

3. halvt sammanträdesarvode för icke tjänstgörande ersättare oavsett 
sammanträdestyp införs 

4. en begränsning av hur många icke tjänstgörande ersättare som kan få 
arvode för mötet införs 

5. årsarvoden för ledamöter i bolagen tas bort 

6. årsarvoden för ersättare i bolagen tas bort 

7. arvode för partigruppsmöte tas bort 

8. en omfördelning gällande vad som anses ingå i årsarvode för 
förtroendevald som har årsarvode, men som inte är betydande del av 
heltid eller mer föreslås. Detta gäller exempelvis utskottspresidier 
och fullmäktiges presidium. Genom detta får vissa saker anses ingå i 
årsarvodet och något särskilt mötesarvode för presidiemöten inför t 
ex utskotts eller KF-möte utgår inte.  

 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till Arvodesreglemente – Bestämmelser om ekonomisk 
kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun 2023-2026 

Bilaga 2 – Redovisningar av avvikande meningar 
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Bilaga 2 Redovisningar av avvikande meningar 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 133 Dnr 2020/796 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till kommunfullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 
2019-10-14, § 64) uppdrogs kommunfullmäktiges presidium att utreda 
effektiviseringar inom den politiska organisationen. Kommunfullmäktiges 
presidium redovisade vid sammanträdet den 21 september 2020, § 50, hur 
uppdraget genomförts och med vilka förslag till beslut som presidiet avsåg 
återkomma med.  
Efter rapporteringen lämnats till kommunfullmäktige och frågan diskuterats 
inom presidiet och med gruppledarna återkommer presidiet här med förslag 
till beslut avseende antalet ledamöter i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Enligt presidiets bedömning bör kommunfullmäktiges antal ledamöter 
minskas till 41 ledamöter och kommunstyrelsen till 13 ledamöter. Enligt 
presidiets bedömning, efter samråd med sina respektive partier och med 
gruppledarna, finns det en bred samsyn kring att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Detta utgör effektiviseringar i 
den politiska organisationen, med bibehållna möjligheter för ändamålsenligt 
beslutsfattande och minskade kostnader. 

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 
Även kommunstyrelsen kan enligt presidiets bedömning minskas med ett 
motsvarande antal mandat, med tillämpning från dess att en ny 
kommunstyrelse tillträder efter nästa val (1 januari 2023). Det är fortsatt 
rimligt att kommunstyrelsen, utifrån sitt uppdrag att bereda beslut till 
kommunfullmäktige och att verkställa av kommunfullmäktige fattade beslut, 
är klart mindre än fullmäktige. Presidiets förslag om 13 ledamöter överstiger 
även kommunallagens krav (5 ledamöter). 
Sammansättningen av kommunstyrelsen bestäms inte i detta ärende, utan av 
fullmäktige efter nästa val till fullmäktige (2022). Vid val av 
kommunstyrelse förhåller sig fullmäktige till den fördelning som följer av 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt och den valtekniska samverkan 
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som partierna har. Den exakta fördelningen kommer därvid att spegla 
valresultatet och hur partierna samverkar i valärendet.  

Beslutsunderlag 
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-29  

Yrkande 
Inga Westlund (V) yrkar avslag.  
Sebastian Larsson (M), Mikael Kyller (KD), Aarno Magnusson (C), Andreas 
Ruuth (SD) yrkar bifall.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Sebastian Larsson (M) med fleras yrkande om bifall mot 
yrkandet om avslag från Inga Westlund (V) och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Sebastian Larsson med fleras yrkande om bifall. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje parti får i 

fullmäktige, dock med tillämpning av bestämmelserna i vallagen om 
ytterligare ersättare för partier som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-05-04, § 57, 
i enlighet med första punkten, att gälla från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 2020-12-10, 
§ 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, att gälla från den 1 
januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: Grundstödet (per 
parti) ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-
9 ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- 
ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp. 

Reservation  
Inga Westlund (V), reserverar sig mot ovanstående beslut och Vänsterpartiet 
har innan justeringen inkommit med en skriftlig reservation, se bilaga till 
detta beslut.  
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Deltar inte i beslutet  
Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i beslutet.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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   Reservation från Vänsterpartiet, kommunstyrelse Leksand, 211108 
 

Ärende 5, Antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen  

Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
avslagsyrkande. 
Vänsterpartiet anser att fullmäktiges antal ledamöter ska vara samma antal som 
idag, 49 ledamöter. Vi ser inte att det skulle ligga någon ”effektiviseringsvinst” i att 
minska på antalet ledamöter till 41. 
Tvärtom ser vi en minskning av Leksands kommuninvånares möjlighet till 
demokratiskt inflytande med att minska på antalet fullmäktigeledamöter. Det finns 
inte heller några ekonomiska skäl till att göra förändringen.  
Att ha som skäl att minska på antalet fullmäktigeledamöter för att andra kommuner 
har gjort det, håller inte. 
Vi borde snarare vara stolta och se oss som ett demokratiskt föredöme att ha en så 
god representation av fritidspolitiker i fullmäktige. Låt oss behålla det. 

Vänsterpartiet anser även att om vi ska diskutera genomgripande förändringar i den 
politiska organisationen borde vi i kommunen snarare lyfta frågan om att återgå till att 
ha nämnder istället för utskott. Det tror vi skulle gynna det politiska ansvarstagandet 
och underlätta arbetet i organisationen väsentligt.  
 
Vänsterpartiet Leksand 
Gm Inga Westlund 
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Datum 
2021-10-29 

Referens 
Dnr 2020/796    

Kommunfullmäktiges presidium 
Per-Erik Ingels (C), ordförande 
kommun@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ändring av antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen.  Fullmäktiges presidium redovisade vid 
sammanträdet den 21 september 2020, § 50, hur uppdraget genomförts och 
med vilka förslag till beslut som presidiet avsåg återkomma med.  
Efter rapporteringen lämnats till fullmäktige och frågan diskuterats inom 
presidiet och med gruppledarna återkommer presidiet här med förslag till 
beslut avseende antalet ledamöter i fullmäktige och kommunstyrelsen. 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 
I 5 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) anges minimigränser för till vilket 
antal som fullmäktige ska bestämmas till. Antalet ska vara ett udda tal och 
till minst  

 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade  

 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade  

 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade  

 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade  

 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade  

 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade  

 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade  
För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare, enligt 5 kap. 8 § 
kommunallagen. Antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst 
hälften av det antal platser som varje part har i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Leksand har idag 49 ledamöter och 27 ersättare. 
Antalet ersättare har varit både fler och färre tidigare och beror på regler i 
vallagen (2005:837) om avrundningar och om extra ersättare för små partier. 
Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktiga ska ändras, ska 
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 
Länsstyrelsen ska underrättas om beslutet.  
Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Detta framgår av 
5 kap. 7 § kommunallagen och innebär att en ändring av antalet ledamöter 
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får beslutas som senast februari 2022, om detta ska få påverkan till valet till 
kommunfullmäktige samma år.  
Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det antal som 
fullmäktige bestämmer. I styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare 
vara minst fem. Detta följer av 6 kap. 16 § kommunallagen. Att dagens 
kommunstyrelse ska ha 15 ledamöter anges i kommunstyrelsens reglemente, 
antaget av KF 2020-12-10, § 74. 

Bedömning 
Enligt presidiets bedömning bör fullmäktiges antal ledamöter minskas till 41 
ledamöter och kommunstyrelsen till 13 ledamöter. Enligt presidiets 
bedömning, efter samråd med sina respektive partier och med gruppledarna, 
finns det en bred samsyn kring att minska antalet ledamöter i fullmäktige och 
kommunstyrelsen. Detta utgör effektiviseringar i den politiska 
organisationen, med bibehållna möjligheter för ändamålsenligt 
beslutsfattande och minskade kostnader. 

Antalet ledamöter i fullmäktige 
Det finns flera aspekter att beakta när det gäller att välja lämpligt antal 
ledamöter i fullmäktige. Kommunallagen sätter vissa rättsliga ramar, men i 
övrigt är det en avvägning utifrån möjligheterna till delaktighet och 
inflytande, effektiva möten och naturligtvis även i viss mån ekonomiska 
aspekter. Även om demokratins villkor inte gärna mäts i kronor är det 
ofrånkomligen så att fler ledamöter leder till ökade kostnader i arvoden.  
Graden av delaktighet och inflytande är på många vis avhängig närhet och 
personliga kontakter. Tillgängligheten till förtroendevalda har betydelse för 
detta. Hur väl demokratin fungerar kan dock inte utläsas endast utifrån hur 
många röstberättigade det går per ledamot. Enligt presidiets bedömning är 
kommunfullmäktiges och partiernas arbetssätt och dess ansträngningar att 
informera och hålla sig informerade viktigare än det exakta antalet ledamöter 
i fullmäktigeförsamlingen eller kommunstyrelsen. Det är i hög grad en lokal 
partipolitisk fråga – hur partierna arbetar, hur representativiteten ser ut bland 
de valda och hur dialogen mellan medborgarna och de valda 
representanterna fungerar.  
Leksands kommun har större kommunfullmäktige än många andra 
kommuner av motsvarande storlek, utan att det finns annat än historiska skäl 
till det. Med den minskning som föreslås nu kommer Leksand att vara mer i 
paritet med kommuner av liknande storlek i Dalarna. Som exempel kan 
nämnas att Hedemora, som är den kommun som mest liknar Leksand i antal 
röstberättigade, har 41 ledamöter i fullmäktige, vilket även de något större 
kommunerna Avesta och Mora har. Rättviks och Gagnefs kommuner har 39 
respektive 35 ledamöter.  
Vid en minskning av antalet fullmäktigeledamöter behöver en eventuell 
befolkningsökning beaktas. Enligt visionen som antogs av fullmäktige 2012 
har Leksand 18 000 invånare 2025. Vid valet till kommunfullmäktige 2018 
var 79.8 % av Leksands befolkning röstberättigad (12 614 av 15 788 
invånare). Även om befolkningen i enlighet med visionen ökar till 18 000 
invånare, och antalet röstberättigade då hamnar mellan 14 och 15 000, så 
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utgör kommunallagen inget hinder för valet av antal ledamöter, även för ett 
lägre antal än 41.  
Om Leksands befolkning på ännu längre sikt skulle öka uppåt 20 000 
invånare skulle situationen kunna uppstå att Leksand måste ha ett 
fullmäktige som har minst 41 ledamöter. Då skulle ett fullmäktige med färre 
än 41 ledamöter behöva ändras igen. Sett ur ett längre tidsperspektiv är 
därmed ett fullmäktige med 41 ledamöter mer hållbart 
Vilka partier som tar plats i fullmäktige avgörs i valet till 
kommunfullmäktige. Det är valresultatet och vallagens bestämmelser som 
styr detta. Det fastställda antalet mandat kommunfullmäktige fördelas 
proportionerligt till alla partier som fått minst 2 procent av rösterna i 
kommunen. 
Antalet ersättare bör, som idag, fastställas till högst hälften som grundregel. I 
vallagen finns därutöver bestämmelser som anger ytterligare antal ersättare 
för partier som annars endast får en ersättare. Det är den regionala 
valmyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som fastställer det exakta 
antalet ersättare. 
Förslaget utgör en viss effektivisering med färre beslutande och minskade 
arvodeskostnader utan att det, enligt presidiets bedömning, medför effekter 
av betydelse för demokratin i Leksand. Arvodeskostnaderna beräknas 
minska med cirka 30 000 kronor per årligen, enligt den utredning presidiet 
presenterade för fullmäktige vid KF 2020-09-21, § 50. 

I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  
Nivån på partistödet baseras på antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Då 
antalet ledamöter i KF föreslås minska från 49 till 41 ledamöter och 
presidiets intention inte är att detta ska medföra att partistödet påverkas 
föreslår presidiet att Arvodesreglementets bilaga 1 justeras så att summan av 
årligt utbetalt partistöd förblir oförändrad. Grundstödet (per parti) föreslås 
ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-9 föreslås 
ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp och mandatstöd mandat 10- 
föreslås ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp. 
Enligt 5 kap. 72 § kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning reglera 
antalet ledamöter i fullmäktige. 1 § i nuvarande arbetsordning ska därför 
ändras enlighet med beslutet om antal ledamöter. Ändringen ska gälla från 
och med nästa mandatperiod. 

Antalet ledamöter i kommunstyrelsen. 
Även kommunstyrelsen kan enligt presidiets bedömning minskas med ett 
motsvarande antal mandat, med tillämpning från dess att en ny 
kommunstyrelse tillträder efter nästa val (1 januari 2023). Det är fortsatt 
rimligt att kommunstyrelsen, utifrån sitt uppdrag att bereda beslut till 
kommunfullmäktige och att verkställa av kommunfullmäktige fattade beslut, 
är klart mindre än fullmäktige. Presidiets förslag om 13 ledamöter överstiger 
även kommunallagens krav (5 ledamöter). 
Sammansättningen av kommunstyrelsen bestäms inte i detta ärende, utan av 
fullmäktige efter nästa val till fullmäktige (2022). Vid val av 
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kommunstyrelse förhåller sig fullmäktige till den fördelning som följer av 
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt och den valtekniska samverkan 
som partierna har. Den exakta fördelningen kommer därvid att spegla 
valresultatet och hur partierna samverkar i valärendet.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige i Leksand ska ha 41 ledamöter. 
2. Antalet ersättare ska vara högst hälften av de platser som varje parti får i 

fullmäktige, dock med tillämpning av bestämmelserna i vallagen om 
ytterligare ersättare för partier som annars endast får en ersättare. 

3. Beslutet enligt första och andra punkten ska tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. 

4. Ändra 1 § i fullmäktiges arbetsordning, antagen av KF 2015-05-04, § 57, 
i enlighet med första punkten, att gälla från 15 oktober 2022.  

5. Ändra 20 § i kommunstyrelsens reglemente, antaget av KF 2020-12-10, 
§ 74, till att kommunstyrelsen har 13 ledamöter, att gälla från den 1 
januari 2023. 

6. Ändra arvodesreglementets bilaga 1 enligt följande: Grundstödet (per 
parti) ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 1-
9 ändras från 25 % till 30 % av prisbasbelopp, mandatstöd mandat 10- 
ändras från 17 % till 20 % av prisbasbelopp.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Presidiets tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-29 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Den regionala valmyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län
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§ 135 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. 
Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin 
och övriga styrande dokument.  
Målsättningen är att antalet cyklister ska öka. Cykelvägnätet måste vara väl 
utbyggt och av god kvalitet för att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen. Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor 
vikt för kommunens attraktivitet.  
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med långsiktiga projekt 
som sker i samverkan med Trafikverket samt åtgärder genomförbara av 
Leksands kommun inom en femårsperiod.  
  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura). Yttranden är över lag positiva. De 
ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till Cykelplan 
2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. Ändringarna 
har inte varit av avgörande karaktär.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Med planen ges ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för 
översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning 
samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet med att implementera 
föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
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Geografiskt omfattas Leksands kommun. Många samhällsfunktioner finns i 
tätorterna och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Beslutsunderlag 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Cykelplan 2021 
2. Nu gällande cykelplan 2012 (2012/286) upphör att gälla.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 
Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 
planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 
Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga styrande dokument.  
 
Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 
ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 
med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 
möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 
bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  
Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 
hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö.  
Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 
för kommunens attraktivitet.  
 
Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 
åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 
funnits ett behov av en uppdatering.  
 
I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 
förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 
projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 
genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod.  
 
Förslag till Cykelplan 2021 har efter Samhällsbyggnadsutskottets beslut den 
2021-05-27  §86, skickats på remiss till Trafikverket, Region Dalarna, 
Rättviks kommun, Gagnefs kommun och Svensk Cykel samt på intern 
remiss till Handikapprådet och Kommunbygderådet.  
Remissvar har inkommit från Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks 
kommun och delar av Kommunbygderådet (Styrsjöbo, Insjön (Åhls 
Sockenråd), Rönnäs fjärding, samt Djura).  
 
De yttranden vi har fått in är över lag positiva, exempelvis ”Cykelplanen är 
ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar ett modernt samhälle och 
transportplanering, dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och 
hälsa.”  
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I övrigt har remissinstanserna i första hand har lyft fram sina särintressen och 
kommentarer av redaktionell karaktär. Cykelplanen har utifrån 
remissyttrandena justerats, kompletterats och förtydligats men inget som är 
av avgörande karaktär har förändrats.  
De ändringar som har inarbetats i Cykelplan 2021, sedan Förslag till 
Cykelplan 2021 skickades på remiss, är rödmarkerade i Cykelplan 2021. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 
med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 
cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 
och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 
med att implementera föreslagna åtgärder.  
 
Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 
bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 
säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 
där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 
till exempel vägvisning och cykelparkering. 
 
Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 
över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 
samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 
tillgängligheten till dessa.  
 
De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 
det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 
trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 
 

Finansiering 
Cykelplanen är framtagen av förvaltningen. 
Kostnaden för åtgärderna i cykelplanen kommer till viss del att rymmas 
inom den årliga budgeten (i dagsläget 2 mkr/år) medan till de större 
projekten kommer det att äskas investeringsmedel.   
 

Förslag till beslut 
Att anta Cykelplan 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Cykelplan 2021 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-09-07 
Remissvar från: Trafikverket, Region Dalarna, Rättviks kommun, samt delar 
av Kommunbygderådet; Styrsjöbo, Insjön (Åhls Sockenråd), Rönnäs 
fjärding, samt Djura. 
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Trafikenheten 
Åke Sjöberg, sektorchef Strategisk planering 
Anna Ograhn, avdelningschef Samhällsutveckling 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 
innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 
tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  
När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 
vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera, vilket 
efterfrågas av många medvetna medborgare. Leksands kommun har under många år satsat mycket 
på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 
med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 
arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 
Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 
trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 
de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 
Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 
kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 
att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 
för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 
underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 
hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 
huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 
Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 
cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 
förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 
planarbete och politisk tyngd i dialog med Region Dalarna och Trafikverket, då ett antal av de 
aktuella sträckorna berörs av statliga vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 
Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

 Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

 Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  
 Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  
 Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 
gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 
motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 
kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 
sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 
kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 
hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 
I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 
viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 
riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 
viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 
prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 
genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 
skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 
turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 
cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 
Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 
och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 
Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 
kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 
regionala cykelvägnätet, som är viktig både som turist- och pendlingsstråk.  

Det är angeläget att sträckorna utmed riksväg 70 utreds i sin helhet som en del av det regionala 
planeringsarbetet i samband med eventuell ombyggnad av riksvägen. Det är ett mellankommunalt 
intresse att driva frågan om detta regionala cykelstråk.  
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 
ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 
kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 
har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 
trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 
cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 
att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 
miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 
ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 
motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 
inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 
handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen inom kommunen och cyklandet inom tätorterna. 
Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 
under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 
arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 
introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 
cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 
som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 
målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 
för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 
på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 
busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 
kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 
kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 
kollektivtrafik. För att underlätta hela resan-perspektivet är det även angeläget att samordning med 
kollektivtrafiken sker för att möjliggöra att ta med cykeln på tåg eller buss. 

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 
kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 
prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 
huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 
Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  
Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 
regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 
som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  
Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 
biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 
tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 
mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 
hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 
och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 
nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 
idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 
cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 
hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 
såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 
tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 
som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 
efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 
cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 
hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 
bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 
bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 
åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 
dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 
och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 
ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 
där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 
kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 
separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 
ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 
Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 
trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 
trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 
sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 
cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 
respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 
områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 
mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 
inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 
och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  
De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 
cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 
cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 
ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 
procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 
cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 
Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 
Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 
kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 
kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 
inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 
cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 
ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 
bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 
trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 
viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 
skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 
resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 
en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 
Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 
trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 
finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 
Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 
lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 
och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 
även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  
En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 
aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 
attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 
detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 
nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 
trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 
kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 
drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 
cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 
osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 
otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 
trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 
cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 
(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 
människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 
trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 
blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 
fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 
cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 
riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 
metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 
motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 
markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 
utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 
marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 
attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 
(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 
och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 
separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 
För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 
lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 
ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 
tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 
Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 
tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 
med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 
Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 
alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 
cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 
eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 
och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 
med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 
att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 
med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 
och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 
trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 
vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 
trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 
att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 
föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 
god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 
planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 
och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 
oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 
planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 
medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 
att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 
det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 
säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 
planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 
eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 
arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 
genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 
det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 
närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 
separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 
cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 
att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 
cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 
dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 
eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 
vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 
att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 
uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 
vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 
att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 
till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 
kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 
handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 
skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 
skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 
vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 
orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 
Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 
kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 
både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 
infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 
kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 
goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 
positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen i Leksands Noret och ombyggnationen vid Leksands respektive 
Insjöns resecentrum så är dessa områden väl utrustade med cykelparkeringar, både med och utan 
väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 
exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  
• Tillräcklig kapacitet  
• Stöldsäkerhet  
• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 
del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 
inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 
parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 
inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 
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tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 
underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  

I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 
användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 
många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 
men även längst med välanvända cykelstråk.  

 

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats  

 
3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 
på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 
många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 
funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 
offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 
snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 
lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 
cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 
för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 
transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 
motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 
som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 
bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 
vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 
huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 
Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 
cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 
fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 
cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 
påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 
ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 
möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 
        
Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  
        

  
Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  
Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  
Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        
        

Separering Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        
        
Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 
  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 
mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 
exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 
cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 
fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 
som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 
på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 
cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 
Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 
färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 
cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 
vägmarkering för cykelpassage. 
Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 
fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 
från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 
cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 
av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 
hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 
korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 
hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 
en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 
tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 
vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 
som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 
biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 
40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 
främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 
separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 
om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 
brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 
tas bort. 
 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 
platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 
bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 
säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 
men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 
vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 
ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 
kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 
dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 
än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 
korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 
göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 
åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 
busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 
speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 
konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 
inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 
hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 
cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 
och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 
genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 
bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 
att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 
attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 
vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 
minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 
gena som möjligt. Det är även viktigt att ta hänsyn till topografin, för att cykelvägen ska vara 
attraktiv.  

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 
länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 
måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 
trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 
kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  
Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 
kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 
åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 
från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 
trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 
vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 
cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 
(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 
trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 
trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 
med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 
som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 
Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 
vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 
drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 
De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 
kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 
Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 
vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 
trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 
modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 
betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 
hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 
sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 
första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 
ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 
belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 
skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 
metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 
skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 
prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 
förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 
material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 
yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 
efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 
övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 
olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 
kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 
genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  
Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 
cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 
ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  
I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 
att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 
Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 
året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 
uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 
om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 
skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 
kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 
levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 
redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  
Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 
rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 
Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 
att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 
kan även skjutas framåt i tiden eller utformas med alternativa lösningar där Leksands kommun inte 
har ensam rådighet till exempel i direkt anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

På kommunala vägar så är det kommunen som avgör prioriteringar och avsätter budget för åtgärder. 
På enskilda vägar så avgör kommunen, i dialog med berörd samfällighetsförening, prioriteringar och 
avsätter budget för åtgärder.  

Längs statliga vägar ska åtgärderna ske i dialog med Region Dalarna och Trafikverket. För åtgärder på 
nationella stamvägar (Europavägar och nationellt prioriterade riksvägar) ansvarar Trafikverket. 
Åtgärder i det statliga vägnätet på övriga riksvägar och länsvägar (bland annat cykelvägar), prioriteras 
och finansieras av Region Dalarna och inarbetas i Länstransportplanen. Utöver dialog om åtgärder så 
behöver även finansiering och prioritering ske i samråd med Trafikverket när det gäller statliga vägar. 

Om de av kommunen prioriterade åtgärderna längs det statliga vägnätet inte lyfts eller prioriteras av 
Regionen eller Trafikverket eller om tidsperspektivet blir för långt, så kan alternativa lösningar eller 
annan finansiering vara aktuell om det godkänns av Trafikverket. Mindre åtgärder kan även göras i 
väntan på en större nybyggnation enligt fyrstegsprincipen.  

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 
åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 
2. Leksand - Siljansnäs 
3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 
arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 
behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 
genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 
ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 
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Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 
åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 
men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

Mindre åtgärder ryms inom den kommunala årliga budgeten som är avsatt för cykelvägar, medan 
större projekt planeras med separat äskad projektbudget med kommunala alternativt regionala 
medel.  

Cykelpumpar/servicestationer bör finnas vid Resecentrum i Leksand och Insjön, vid idrottsplatser, 
längs huvudstråk och vid andra viktiga målpunkter som exempelvis högstadium och gymnasium. 

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 
har använts. Detta pris stämmer överens med kostnaderna för de senaste årens byggnationer på det 
kommunala cykelvägnätet. Erfarenhetsmässigt vet vi att det oftast blir 2-4 gånger så dyrt att bygga 
cykelvägar längs det statliga vägnätet. Tabellerna är dock baserade på den kommunala schablonen 
och redovisade kostnadsbedömningar ska därför ses som en uppskattning där varje åtgärd kräver en 
separat kostnadsberäkning i samband med projektering.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 
regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 
utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 
riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5

C6

C7C8a

C8b
b

C9C10a

C10b

C11

Ny eller upprustad cykelväg

Prio 1 
Prio 2
Prio 3

Ny cykelpassage

Prio 1
Prio 2
Prio 3

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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ID Åtgärd Anmärkning Uppskattad kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 
eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 
att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 
cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 
statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 
stråket i länstransportplanen.  
Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 
vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 
och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 
byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 
ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 
utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 
fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 
det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 
är längs en statlig väg. Alternativa dragningar eller lösningar på kortare sikt behöver utredas i väntan 
på byggnation av att en separat cykelväg kan byggas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat dialog med 
TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  
 

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 
Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 
Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
 

 

C1C2

C3

C4

C12a

C13

P1

Ny eller upprustad cykelväg

Prio 1 
Prio 2
Prio 3

Ny cykelpassage

Prio 1
Prio 2
Prio 3

C12b
Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3 Kommunal väg 

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 
prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 
(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 
ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 
Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 
projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 
vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 
därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 
kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 
åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 
ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 
ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
 

 

 

 

 

 

 

C14

C14

C15a

C16

C15b

C17 C15c

C18
Ny eller upprustad cykelväg

Prio 1 
Prio 2
Prio 3

Ny cykelpassage

Prio 1
Prio 2
Prio 3

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2  Enskild väg 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2 

Längs statlig 
väg 

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 
bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 
mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 
sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 
trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 
funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts. På längre sikt är även en fortsatt 
förlängning från Romma till Rönnäs önskvärd. 

 

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 
tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 
skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 
till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 
kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 
är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 
statliga vägområdet.  
Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 
Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 
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statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 
byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 
många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 
prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 
varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 
skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -
Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 
den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21 C22

C23

C27a

C27b

C28

C24

C25

C26

C20

P6

P5
P2

P3
P4

Ny eller upprustad cykelväg

Prio 1 
Prio 2
Prio 3

Ny cykelpassage

Prio 1
Prio 2
Prio 3

P8P7

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg

325



43 

ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3 Enskild väg 

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen – 
Timmervägen 1.200.000  2 Enskild väg 

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning vägen Faluvägen - 
Timmervägen till Sätra. 
Brytpunkt mellan a & b vid ny 
väg till 
Åhlbybadet/Backhällorna. 5.400.000  A=2, B=3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1 

Enskild väg och 
privat mark 

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1  Statlig väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 
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P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1 Enskild väg 

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1 Enskild väg 

 

7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 
med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   
Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 
förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 
behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 
över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-
P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 
grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 
järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 
som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
  

 

 

C19a

C19b

C31

C29

C30

P9

P10

Ny eller upprustad cykelväg

Prio 1 
Prio 2
Prio 3

Ny cykelpassage

Prio 1
Prio 2
Prio 3

C19c

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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ID Åtgärd Anmärkning 
Uppskattad 
kostnad Prio  Rådiget 

C19a + b 
+ c 

Separerad gc-väg 
(450m + 
600m+250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg. c) Från befintlig 
GC-väg vid Siljansvägen längs 
Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal väg 
och mark samt 
privat mark 

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1 Kommunal väg 

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2 Kommunal väg 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1 Enskild väg 

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1 Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1 Kommunal väg 

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  
Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 
Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 
värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 
verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 
(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 
och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 
verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 
barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
 

 

 

Cykling i blandtrafik 

Separerad cykelväg
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 
semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 
och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 
Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 
hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 
information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 
digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 
beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 
andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 
Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 
fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   
 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 
delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 
skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 
 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 
Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 
 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 
Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 
inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 
ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  
 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 
7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 
befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 
alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 
Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 
målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a+b+c 

Separerad gc-väg 
(450m + 600m + 
250m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och 
vidare söder ut längs 
Limhagsvägen till Christinas väg.  
c) Från befintlig GC-väg vid 
Siljansvägen längs Sturbåtsvägen. 5.200.000 1 

Kommunal 
väg och mark 
samt över 
privat mark 
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7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 
Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 
riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1  Kommunal väg 

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1  Kommunal väg 

 
7.7.5 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 
Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 
planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C31 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1  Enskild väg 

 

7.7.6 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 
GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-
väg längs RV70 mot Insjön.   
 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.200.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

 

 

 

334



52 

7.7.7 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 
en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 
Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1  Enskild väg 

 
 

7.7.8 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 
Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1  Enskild väg 

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1  Enskild väg 

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1  Enskild väg 

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1  Enskild väg 
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7.7.9 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 
planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 
även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 
arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-
väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1 

Kommunal 
mark 

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1 

Längs statlig 
väg 

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1 Enskild väg 
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From:                                 perarne.aberg@gmail.com
Sent:                                  Wed, 30 Jun 2021 18:24:04 +0200
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Internremiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640), 
Styrsjöbo byförening

Styrsjöbo byförening har beretts möjlighet att lämna ett yttrande över Leksands kommuns förslag till 
cykelplan 2021 KOS 2021/640. Yttrandet från Styrsjöbo har tagits fram av styrelsen för Styrsjöbo 
byförening med vår Claes Tingvall som sakkunnig person.  
 
Cykelplanen är ambitiös och uttrycker det synsätt som präglar modern samhälle och transportplanering, 
dvs den utgår från begrepp som klimat, miljö och hälsa. Cykling (inkluderat gående) uppfyller kraven på 
ett vägtransportsystem som främjar bättre hälsa, mindre utsläpp och buller mm. Så kallad aktiv mobilitet 
(som innefattar både gång och cykel) ger också mindre intrång och lägre investeringskostnader. För att 
aktiv mobilitet ska ges möjlighet att växa fordras dock att väginfrastrukturen, trafiken i övrigt samt drift 
och underhåll utvecklas. Inte minst möjligheten för barn, också i lägre åldrar, att på egen hand ta sig 
till/från skola och andra aktiviteter, bygger på att trafiken i övrigt inte upplevs som otrygg och/eller 
osäker. Allt detta fångas upp i Cykelplan 2021.  
 
Cykelplanen saknar dock en fördjupning av innebörden av det faktum att det i Leksands kommun är tre 
typer av väghållare som berörs, och som måste samverka. De många byarna runt Leksand präglas av att 
vägarna till och från byarna i allmänhet är statliga, och att vägnätet i byarna är enskilda vägar skötta av 
kommunen. Här pågår en stor förändring i och med att Leksands kommun är i stånd med att fördela 
ansvaret för de enskilda vägarnas på ett annorlunda sätt. Detta medför rimligen konsekvenser för att 
använda byarnas vägnät till cykelvägar (eller blandtrafik med möjlighet till cykling genom ny beläggning 
etc).  
 
Vidare saknas i stort möjligheten till mer begränsad nybyggnad på kortare sikt. Cykelplanen präglas av en 
ambition av nybyggda separata cykelvägar. Detta är i sig positivt. Tyvärr är dock investeringsvolymen 
sådan att det kommer att ta mycket lång tid att förverkliga planerna. Under tiden borde många smärre 
åtgärder kunna genomföras. De kräver dock, som nämns ovan, en omfattande dialog med inte minst den 
statliga väghållaren (Trafikverket) och i viss utsträckning enskilda väghållare. Även om Leksands kommun 
saknar rådighet över de statliga vägarna, borde en dialog och planering med Trafikverket falla under den 
planeringsprincip som råder sedan lång tid (fyrstegsprincipen). Denna princip, som används i statlig och 
regional planering, ska rimligtvis också gälla omvänt gentemot staten. Den skulle kunna innebära att 
många vägar i och mellan byar mm kan göras om så de får cykelfält, utformning som bygdeväg, ges 
passager och hastighetsdämpning mm. Man kan också ändra hastighetsbegränsning, få till stånd 
automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) mm.  
 
Specifikt för Styrsjöbo innebär detta, att i väntan på en separerad väg mellan Siljansnäsvägen och 
majstången (förbi ridskolan) så kan den befintliga vägen genom enkla medel förändras. Cykelfält, 
enfältighet i kombination med  sänkt hastighetsgräns kan medföra att en idag otrygg och osäker 
förbindelse kan förbättras, utan några väsentliga nackdelar. Samma sak gäller vägen mellan Styrsjöbo 
och Heden (som är enskild). Denna skulle också kunna förändras funktionellt, genom små insatser.  
 
Sammantaget är Cykelplan 2021 framåtsyftande och positiv, men saknar taktisk planering. Att bygga en 
så omfattande plan med förbättringar på förhoppningar om framtida finansiering är inte 
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tillfredsställande om den inte också tillvaratar möjligheten till mindre förändringar i mellantiden. Sådan 
planering är inte längre acceptabel med tanke på de stora utmaningar vi som både medborgare och 
samhällsliv står inför. Styrsjöbo har inlett en positiv dialog med både Leksands kommun och Trafikverket 
kring förbättringar för framförallt aktiv mobilitet. Förhoppningsvis är detta en modell som kommer att 
utnyttjas mer systematiskt.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrsjöbo byförening 
Per Arne Åberg 
Ordf. 
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From:                                 tina.sahlander@trafikverket.se
Sent:                                  Wed, 30 Jun 2021 11:50:30 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Trafikverkets yttrande Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun DNR 
2021/640

Trafikverkets yttrande  
Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun DNR 2021/640 
 
Vi har tagit del av handlingarna i Leksand kommuns cykelplan och vill meddela följande. 
Trafikverkets yttrande är generellt och varje objekt som påverkar statlig väg måste utredas separat. 

         Vi ser positivt på att kommunen har reviderat gång- och cykelplanen. Planen är väl strukturerad 
och ambitiös i sitt utförande. Den är pedagogiskt upplagd och kommer att fungera som ett bra 
stöd i fortsatta diskussioner och prioriteringar. 

         Det är även positivt att samhällsplaneringens betydelse lyfts fram på ett tydligt och bra sätt.
         Trafikverket ser gärna ett förtydligande gällande roller och ansvar i samband med prioriteringar, 

finansiering  och ansvar.
         Det är bra att planen ser till helheten och att det även finns en tydlig prioritering av de behov 

som finns längs med det statliga vägnätet. Det kan i detta sammanhang vara bra att tydliggöra 
att det finns många behov i länet kopplade till cykelvägar. Det tar därför lång tid innan de högst 
prioriterade cykelvägarna har kunnat byggas för de medel som finns beslutade om i 
länstransportplanen. Det kan därför vara bra att kommunen även tittar på alternativa sträckor 
för att ta sig mellan orterna om det är möjligt. 

         En avstämning av de sträckor längs med statliga vägar med prio 1 bör göras gentemot det 
underlag som förmedlas till Region Dalarna inför kommande prioriteringar och framtida 
uppdatering av cykelplanen som är kopplad till länsplanen. 

         De kostnader som redovisas för åtgärderna efter det statliga vägnätet är generellt lågt 
beräknade. Trafikverkets erfarenhet är att det är dyrare att bygga cykelvägar än vad tidigare 
kalkyler visat, särskilt på sträckor där belysning behövs. Det bör framgå att de redovisade 
kostnaderna endast är en uppskattning. 

         Cykelbokslut är en bra metod för att följa upp den kommunala cykelplanen och Trafikverket ser 
gärna att ett bokslut tas fram.

 
Trafikverket ser fram emot att ha dialog i tidigt skede tillsammans med kommunen och Region Dalarna 
när planen ska genomföras. I den tidiga dialogen finns möjlighet att få en samsyn kring de olika 
förutsättningarna som behöver beaktas. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Tina Sahlander 
Samordnande samhällsplanerare, Region Mitt 
tina.sahlander@trafikverket.se 
Telefon: 010-123 47 05 
Mobil: 076-696 36 21 
 
Trafikverket 
Röda vägen 1 
781 89 Borlänge 
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0771-921 921 
www.trafikverket.se 
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From:                                 kenth.soderlund@regiondalarna.se
Sent:                                  Tue, 29 Jun 2021 13:10:26 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Cc:                                      ruf.registrator@ltdalarna.se; martina.hellgren@regiondalarna.se
Subject:                             Remissvar Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun (2021/640)
Attachments:                   Remissvar - Förslag till cykelplan Leksand .pdf

Hej! 
Bifogar Region Dalarnas remissvar över Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun (2021/640). 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

Kent Söderlund – Infrastrukturstrateg
Region Dalarna – Regional utvecklingsförvaltning
Telefon: 023-777065 | Mobil: 070-6719716
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se 

www.regiondalarna.se 
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Remissvar 

 
 

Regional utvecklingsförvaltning Datum 2021-06-29   Sida 1 (2) 
Samhällsbyggnadsenheten     Dnr RD21/02750 
Kent Söderlund       

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

   Kent Söderlund  
     
    
   

 

 

Remissvar - Förslag till cykelplan 2021 Leksands kommun 

 
Inledning 
Leksands kommun har tagit fram förslag till cykelplan. Förslag till cykelplan 
är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. 
 
Förslaget är i sin helhet ett omfattande och ambitiöst förslag med en tydlig 
röd tråd.  
 
Region Dalarna lämnar följande synpunkter utifrån förslagets rubriker: 
 
1.2 Syfte och omfattning  
...”Planen ska vara förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för 
att dokumentet ska få stabilitet i kommunens planarbete och politisk tyngd 
vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de aktuella 
sträckorna berörs av Trafikverkets vägar”. 
 
Innan genomförandeskedet gentemot Trafikverket behöver 
planeringsskedet/prioriteringarna av åtgärder beskrivas, där åtgärder i det 
statliga vägnätet på övriga riksvägar och länsvägar (bl a cykelvägar), 
prioriteras av Region Dalarna. För åtgärder på nationella stamvägar 
(Europavägar och nationellt prioriterade riksvägar) ansvarar Trafikverket. 
Vidare bör ”Trafikverkets vägar” ersättas med statliga vägar. 
 
1.3 Vision och mål 
Förslagets övergripande mål får gång- och cykeltrafiken stämmer bra 
överens gentemot de transportpolitiska målen (inklusive regeringens direktiv 
för upprättande av infrastrukturplaner) och Region Dalarnas regionala mål, 
inklusive kopplingen till det regionala cykelvägnätet under 1.4 
Avgränsningar. 
 
7 Åtgärdsprogram 
Kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris 
på 4000 kr/m har använts. Region Dalarna får uppmärksamma på att 
kostnaderna för byggande av cykelvägar längs det statliga vägnätet under 
de senast åren, inom ramen för Länsplanen, uppgått till ca den dubbla 
kostnaden gentemot er beräknade schablon.  
 
 
Kent Söderlund 
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From:                                 angelica.maalouf@rattvik.se
Sent:                                  Tue, 29 Jun 2021 08:06:34 +0000
To:                                      Ingrid Andrén
Subject:                             Remissvar "förslag till Cukelplan 2021, Leksands kommun (Dnr 2021/640) från 
Rättviks kommun
Attachments:                   Beslut SHU 2021-06-22Remiss Förslag till Cykelplan 2021 Leksands kommun Dnr 
2021640 .docx, Yttrande över förslag till cykelplan Leksands kommun.docx

Hej, 
 
Se bifogat yttrande från Rättviks kommun samt beslut som behandlades på samhällsutvecklingsutskottets 
sammanträde 2021-06-22. 
 
Med vänliga hälsningar 
Angelica Maalouf 
Nämndsekreterare 
0248-70 113
Angelica.Maalouf@rattvik.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

 
  

Samhällsutvecklingsutskottet                      
 

_____________________________________________________________________________________ 
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande 

§ 62 Dnr KLK 2021/446 312 

Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands 
kommun" (Dnr 2021/640)  

Samhällsutvecklingsutskottets beslut     
1. Godkänna förslag till yttrande och sända det som Rättviks kommuns 

svar på rubricerad remiss. 
Beslutsunderlag 

a) Tjänsteskrivelse, förslag till cykelplan för Leksands kommun, 
daterad 2021- 06-21.  

b) Yttrande över förslag till cykelplan, daterad 2021-06-17.  
c) Förslag till cykelplan 2021, inkom 2021-06-03.  
d) Beslut från samhällsbyggnadsutskottet Leksand, § 86, inkom 2021-

06-03. 

Ärendebeskrivning  
Cykelplanen för Leksands kommun omfattar hela infrastrukturen för 
cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken 
och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och 
cykelparkering.  
Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna 
och Leksand/Noret. Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner 
kring regionala cykelfrågor, där exempelvis Siljansleden finns idag. 
Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-
Rättvik och är en del av det regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed 
riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör behandlas och 
utreds i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband 
med eventuell ombyggnad av riksväg 70. 

Förvaltningens förslag till samhällsutvecklingsutskottet  
1. Godkänna förslag till yttrande och sända det som Rättviks kommuns 

svar på rubricerad remiss. 
Yrkanden 

1. Per Mårthans (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag att 
godkänna förslaget till yttrande och skicka det som Rättviks 
kommuns svar på remissen. 

__________________ 
Beslut skickas till 
Leksands kommun
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Rättviks kommun 

Webbplats 
rattvik.se 

E-post 
kommun@rattvik.se 

Organisationsnr 
212000-2171 

Postadress 
795 80 Rättvik 
 
 

Besöksadress 
Vasagatan 1 
795 30 Rättvik 
 

Telefon 
0248-70 000 växel 

Fax 
0248-70 150 

Bankgiro 
469-9179 

YTTRANDE 
 
1(2) 

 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Stab-, plan-, mark- och näringslivsenheten 
Michelle Ekinci 
michelle.ekinci@rattvik.se 

Datum 
2021-06-17 

Dnr 
KLK 2021/446 312 
 

 
 Leksands kommun 

Sektor Samhällsutveckling 
793 80 Leksand 

 

Yttrande över förslag till cykelplan Leksands kommun 

Ärendebeskrivning 
Cykelplanen för Leksands kommun omfattar hela infrastrukturen för 
cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken 
och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 
förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och 
cykelparkering.  
 
Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna 
och Leksand/Noret. Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner 
kring regionala cykelfrågor, där exempelvis Siljansleden finns idag. 
Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-
Rättvik och är en del av det regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed 
riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör behandlas och 
utreds i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband 
med eventuell ombyggnad av riksväg 70. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Rättviks kommun är positiv till förslag - Cykelplan för Leksands kommun 
men har följande synpunkter; 
 

 Intresset för att cykla växer, både som transportmedel som för 
rekreativa syften. Cykelplanen för Leksands kommun bör på ett 
tydligare sätt lyfta sträckan Tällberg – Södra Rättvik, både som 
turist- och pendlingsstråk i ett mellankommunalt 
planeringsperspektiv. Fokus bör vara att hitta separata 
cykelförbindelser, när Trafikverkets planerade 2+1-vägsutbyggnaden 
Leksand-Rättvik kommer att omöjliggöra cykeltrafik.  
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Datum 
2021-06-17 

 
 

 
2(2) 

Jonny Gahnshag 
Förvaltningschef 

Michelle Ekinci 
Kommunarkitekt 
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From:                                 Ingrid Andrén
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 14:58:39 +0000
To:                                      'kansli@scf.se'
Subject:                             Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640)
Attachments:                   Beslut SB 2021-05-27Cykelplan 2021.pdf, Förslag till Cykelplan 2021.pdf

Hej!  
 
Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun har beslutat (2021-05-27, §86) att skicka ut Förslag till 
Cykelplan 2021 på remiss till berörda myndigheter, organisationer, grannkommuner. 

Förslag till Cykelplan 2021, är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas antas av Leksands 
kommunfullmäktige under hösten 2021 och då ersätta den befintliga Cykelplanen från 2012.   

Leksands kommun önskar svar på remissen senast den 1 juli 2021. 
I första hand önskas svar via mail till ingrid.andren@leksand.se  
Namnge mailet: Remissvar "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640) samt med 
er organisations namn i ämnesraden. 
Svaret bör utgå från planens rubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
Ta gärna upp både det som ni ser som styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera gärna. 

Leksands kommun kommer sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Under sensommaren 2021 tas en uppdaterad version av Cykelplanen fram och 
beslut om Cykelplan 2021 förväntas att tas på kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Remissunderlag: 
Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun 
Beslut SB 2021-05-27 Cykelplan 2021 
 
Sändlista:  
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun
Region Dalarna
Trafikverket 
Svensk Cykling 
 
Med Vänlig Hälsning 
Ingrid Andrén, Trafikhandläggare
--------------------------------------------
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Strategisk planering
Torget 5 
793 80 LEKSAND
Tel: 0247-80 123
E-mail: ingrid.andren@leksand.se  
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Leksands kommunstyrelse ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss via e-post har du samtyckt till 
behandlingen. Dina uppgifter kan komma att delas om det behövs utifrån ärendets art. För mer info besök; 

https://www.leksand.se/medborgare/om-webbplatsen/personuppgifter-och-kakor/ 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

§ 86 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 

Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 

planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 

Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga politiskt styrande 

dokument.  

 

Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 

ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 

med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 

möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 

bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  

Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 

hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö.  

Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 

för kommunens attraktivitet.  

 

Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 

åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 

funnits ett behov av en uppdatering.  

 

I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 

förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 

projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 

genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 

En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 

med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 

cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 

och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 

med att implementera föreslagna åtgärder.  
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 

bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 

säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 

där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 

till exempel vägvisning och cykelparkering. 

 

Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 

över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 

samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 

tillgängligheten till dessa.  

 

De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 

det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 

trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Cykelplan 2021 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Godkänna att ”Förslag till Cykelplan 2021” sänds på remiss till 

grannkommunerna Rättvik och Gagnef, Region Dalarna, Trafikverket 

samt till Svensk cykling. 

Beslutet skickas till 

Trafikenheten 

Anna Ograhn, chef Strategisk planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 

innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 

tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  

När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 

vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Leksands 

kommun har under många år satsat mycket på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en 

attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 

med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 

arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 

Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 

trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 

de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 

Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 

kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 

att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 

för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 

underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 

hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 

huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 

förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 

Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 

cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 

förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 

planarbete och politisk tyngd vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de 

aktuella sträckorna berörs av Trafikverkets vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 

Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

− Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

− Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  

− Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  

− Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 

gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 

motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 

kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 

sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 

kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 

I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 

viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 

riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 

viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 

prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 

genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 

skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 

turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 

cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 

Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 

och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 

Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 

kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa 

bör utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell 

ombyggnad av riksvägen. 
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 

ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 

kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 

har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 

trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 

cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 

att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 

miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 

ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 

motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 

inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 

handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen till och från Leksand och cyklandet inom Leksands tätort. 

Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 

under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 

arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 

introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 

cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 

som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 

målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 

för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 

på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 

busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 

kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 

kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 

kollektivtrafik.  

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 

kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 

prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 

huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 

Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  

Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 

regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 

som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  

Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 

biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 

tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 

mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 

hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 

och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 

nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 

idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 

cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 

hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 

såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 

som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 

efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 

cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 

hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 

bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 

bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 

åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 

dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 

och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 

ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 

där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 

kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 

separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 

ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 

Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 

trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 

trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 

sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 

cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 

respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 

områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 

mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 

inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 

och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  

De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 

cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 

cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 

ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 

procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 

cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 

Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 

Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 

kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 

kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 

inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 

cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 

ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 

bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 

trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 

viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 

skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 

resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 

en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 

Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 

trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 

finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 

lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 

och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 

även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  

En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 

aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 

attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 

detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 

nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 

trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 

kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 

drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 

cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 

osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 

otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 

trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 

cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 

(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 

människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 

trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 

blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 

fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 

cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 

riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 

metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 

motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 

markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 

utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 

marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 

attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 

(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 

och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 

separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 

lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 

ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 

tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 

Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 

tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 

med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 

Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 

alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 

cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 

eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 

och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 

med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 

att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 

med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 

och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 

trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 

vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 

trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 

att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 

föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 

god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 

planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 

och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 

oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 

planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 

medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 

att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 

det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 

säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 

planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 

eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 

arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 

genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 

det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 

närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 

separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 

cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 

att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 

cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 

dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 

eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 

vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 

att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 

uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 

vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 

att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 

till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 

kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 

handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 

skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 

skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 

vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 

orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 

Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 

kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 

både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  
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 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 

infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 

kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 

goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 

positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen och ombyggnationen vid Leksands & Insjöns resecentrum så är 

centrala Leksand väl utrustat med cykelparkeringar, både med och utan väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 

exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  

• Tillräcklig kapacitet  

• Stöldsäkerhet  

• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 

del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 

inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 

parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 

inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 

tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 

underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  
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I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 

användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 

många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 

men även längst med välanvända cykelstråk. Detta behov finns utpekat i Cykelplanens del 2, 

åtgärdsprogram.  

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats 

 

3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 

på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 

många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 

funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 

offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 

snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 

lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 

cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 

för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 

transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 

motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 

som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 

bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 

vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 

huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 

Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 

cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 

fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 

cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 

påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 

ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 

möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 

        

Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  

        

  

Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  

Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  

Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        

        

Separering 
Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        

        

Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 

  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 

mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 

exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 

fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 

som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 

på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 

cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 

färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 

vägmarkering för cykelpassage. 

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 

fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 

från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 

cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 

av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 

hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 

korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 

hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 

en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 

tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 

vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 

som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 

biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 

40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 

främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 

separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 

om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 

brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 

tas bort. 

 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 

platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 

bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 

säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 

men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 

vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 

ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 

kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 

dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 

än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 

korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 

göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 

åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 

busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 

speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 

konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 

inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 

hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 

cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 

och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 

genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 

bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 

att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 

attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 

vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 

minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 

gena som möjligt. 

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 

länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 

måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 

trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 

kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  

Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 

kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 

åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 

från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 

trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 

vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 

cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 

(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 

trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 

trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 

med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 

som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 

Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 

vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 

drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 

De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 

kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 

Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 

vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 

trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 

modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 

betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 

hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 

sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 

första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 

ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 

belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 

skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 

metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 

skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 

prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 

förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 

material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 

yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 

efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 

övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 

olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 

kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 

genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  

Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 

cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 

ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  

I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 

att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 

Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 

året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 

uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 

om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 

skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 

kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 

levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 

redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  

Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 

rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 

att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 

kan även skjutas framåt i tiden där Leksands kommun inte har ensam rådighet till exempel i direkt 

anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

 

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 

åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 

2. Leksand - Siljansnäs 

3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 

arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 

behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 

genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 

ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 

Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 

åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 

men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

En del mindre åtgärder ryms inom den årliga budgeten medan större projekt planeras med separat 

projektbudget.  

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 

har använts.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 

utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 

riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs  
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 

eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 

att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 

cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 

statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 

stråket i länstransportplanen.  

Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 

vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 

och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 

byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 

ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 

utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 

fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 

det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 

är längs en statlig väg. Alternativa dragning behöver utredas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat 

dialog med TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 

Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 

Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
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C12b 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3  

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 

prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 

(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 

ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 

Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 

projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 

vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 

därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 

kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 

åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 

ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 

ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
 

 

 

 

 

 

 

 

C14 

C14 

C15a 

C16 

C15b 

C17 C15c 

C18 
Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

390



39 
 

ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2   

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2   

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 

bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 

mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 

sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 

trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 

funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts.  

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 

tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 

skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 

till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 

kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 

är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 

statliga vägområdet.  

Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 

Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 

statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 

byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 

många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
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sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 

prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 

varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 

skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -

Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 

den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3   

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen - 
Timmervägen 1.200.000 3   

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning Faluvägen-
Timmervägen till Sätra. 5.400.000 3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1   

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  

P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1  

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1  
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7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 

med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   

Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 

förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 

behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 

över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-

P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 

grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 

järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 

som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
  

 

C19a 

C19b 

C32 

C29 

C30 

P9 

P10 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C31 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2   

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1  

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1   

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  

Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 

Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 

värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 

verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 

(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 

och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 

verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 

barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 

semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 

och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 

Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 

hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 

information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 

digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 

beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 

andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 

Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 

fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   

 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 

delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 

skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 

 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 

Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 

Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 

inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 

ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  

 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 

7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 

befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 

alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 

Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 

målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och vidare 
söder ut längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

 

 

7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 

Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 

riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1   
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7.7.5 Hotellbacken 
Hotellbacken byggs om och stängs av för genomfartstrafik. Oskyddade trafikanter kan ta sig fram 

genom en mindre park.  

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

 

7.7.6 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 

Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 

planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

 

 

7.7.7 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 

GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-

väg längs RV70 mot Insjön.   

 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.8 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 

en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 

Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

 

 

7.7.9 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 

Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   
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7.7.10 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 

planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 

även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 

arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-

väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  
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From:                                 Ingrid Andrén
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 14:45:35 +0000
To:                                      kommun@rattvik.se; registrator@gagnef.se; region.dalarna@regiondalarna.se; 
trafikverket@trafikverket.se
Cc:                                      Robin Layton; marcus.brodden.blomqvist@gagnef.se; henric.larsson@gagnef.se; 
martina.hellgren@regiondalarna.se; kenth.soderlund@regiondalarna.se; tina.sahlander@trafikverket.se
Subject:                             Remiss "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640)
Attachments:                   Beslut SB 2021-05-27Cykelplan 2021.pdf, Förslag till Cykelplan 2021.pdf

Hej!  
 
Samhällsbyggnadsutskottet i Leksands kommun har beslutat (2021-05-27, §86) att skicka ut Förslag till 
Cykelplan 2021 på remiss till berörda myndigheter, organisationer, grannkommuner. 

Förslag till Cykelplan 2021, är en övergripande plan för utveckling av cykling och cykelnätet i Leksands 
kommun inklusive åtgärdsförslag. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas antas av Leksands 
kommunfullmäktige under hösten 2021 och då ersätta den befintliga Cykelplanen från 2012.  

 
Leksands kommun önskar svar på remissen senast den 1 juli 2021. 
I första hand önskas svar via mail till ingrid.andren@leksand.se  
Namnge mailet: Remissvar "Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun" (Dnr 2021/640) samt med 
er organisations namn i ämnesraden. 
Svaret bör utgå från planens rubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
Ta gärna upp både det som ni ser som styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera gärna.

 
Leksands kommun kommer sammanställa och behandla de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Under sensommaren 2021 tas en uppdaterad version av Cykelplanen fram och 
beslut om Cykelplan 2021 förväntas att tas på kommunfullmäktige under hösten 2021. 

Remissunderlag: 
Förslag till Cykelplan 2021, Leksands kommun 
Beslut SB 2021-05-27 Cykelplan 2021 
 
Sändlista:  
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun
Region Dalarna
Trafikverket 
Svensk Cykling 
 
Med Vänlig Hälsning 
Ingrid Andrén, Trafikhandläggare
--------------------------------------------
Leksands kommun
Samhällsutveckling, Strategisk planering
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Torget 5 
793 80 LEKSAND
Tel: 0247-80 123
E-mail: ingrid.andren@leksand.se  
Leksands kommunstyrelse ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att kontakta oss via e-post har du samtyckt till 
behandlingen. Dina uppgifter kan komma att delas om det behövs utifrån ärendets art. För mer info besök; 

https://www.leksand.se/medborgare/om-webbplatsen/personuppgifter-och-kakor/ 
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

§ 86 Dnr 2021/640 

Cykelplan 2021 

Beskrivning av ärendet 

Cykelplanen, som är ett vägledande dokument, är en del av den översiktliga 

planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från 

Visionen, Översiktsplanen, Trafikstrategin och övriga politiskt styrande 

dokument.  

 

Målsättningen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister 

ska öka. Framförallt är målsättningen att öka studie- och arbetspendlingen 

med cykel ett viktigt motiv till att på ett strukturerat sätt förbättra 

möjligheterna att cykla. För att motivera fler att välja cykeln i stället för 

bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god kvalitet.  

Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med kommunens mål för 

hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö.  

Att ha ett väl utbyggt cykelnät inom Leksands kommun är även av stor vikt 

för kommunens attraktivitet.  

 

Leksands kommuns nuvarande Cykelplan antogs 2012 och många av 

åtgärderna som finns beskrivna i den har utförts under åren varför det har 

funnits ett behov av en uppdatering.  

 

I Cykelplan 2021 har mål och riktlinjerna utvecklats, cykelstråken 

förtydligats samt att åtgärdslistorna är uppdaterade med såväl långsiktiga 

projekt som kräver dialog med Trafikverket, likväl åtgärder som kommer 

genomföras i Leksands kommuns egen regi inom en femårsperiod. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 

En uppdaterad cykelplan för Leksands kommun har nu arbetats fram. Syftet 

med planen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för 

cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag 

och kostnadsbedömning samt prioritering ska underlätta det fortsatta arbetet 

med att implementera föreslagna åtgärder.  
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Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-27 
 

 

  
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 

  

 

Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska 

bedömningar. Planen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill 

säga dels en plan med ett huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser 

där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels planeringsprinciper för 

till exempel vägvisning och cykelparkering. 

 

Geografiskt omfattas Leksands kommun. Cykelplanen ska i första hand se 

över kopplingen mellan de mindre tätorterna och Leksand. Många 

samhällsfunktioner finns i tätorterna och ett av målen är att öka 

tillgängligheten till dessa.  

 

De cykelstråk som behandlas i planen är dessutom givetvis promenadstråk, 

det är stråk som ska förbättra tillgänglighet och säkerhet för alla oskyddade 

trafikanter, i cykelledsplanen benämns de dock cykelstråk. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till Cykelplan 2021 

Tjänsteutlåtande, daterat 2021-05-07  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Godkänna att ”Förslag till Cykelplan 2021” sänds på remiss till 

grannkommunerna Rättvik och Gagnef, Region Dalarna, Trafikverket 

samt till Svensk cykling. 

Beslutet skickas till 

Trafikenheten 

Anna Ograhn, chef Strategisk planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I visionen för Leksands kommun 2025 är andemeningen att ”Det är lätt att leva i Leksand”. Det 

innefattar att det finns väl fungerande bil-, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik som förbinder 

tätorterna, kommunikationsstråken är tydliga och enkla.  

När man väljer Leksands kommun som boendekommunen är en del av livskvaliteten och enkelheten i 

vardagen att kunna cykla till målpunkter såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Leksands 

kommun har under många år satsat mycket på cykel och ser det som en viktig pusselbit i att vara en 

attraktiv kommun att leva och bo i.  

Att utveckla och förbättra cykelvägnätet och förutsättningarna för kommunens cyklister är helt i linje 

med denna vision - att satsa på cyklisterna är ett steg mot en mer hållbar utveckling. Framförallt 

arbetspendlingen med cykel bör öka och i och med det minska arbetspendlingen som sker med bil. 

Leksands kommuns Cykelplan 2021 är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i 

trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Leksands kommun och att 

de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och sammanhängande cykelnät i enlighet med 

Trafikstrategin som antogs av Kommunfullmäktige 2019. 

Leksands kommuns översiktsplan antogs 2014, under 2021 kommer även arbetet med att omarbeta 

kommunens översiktsplan att påbörjas. Cykelplanen ska fungera som ett underlag till detta arbete så 

att cykelfrågan finns med redan i planeringsskedet.  

 

 
Bild; från Leksand vision 2025 
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1.2 Syfte och omfattning  
Syftet med cykelplanen är att Leksand ska få ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både 

för översiktlig och detaljerad planering. Åtgärdsförslag och kostnadsbedömning samt prioritering ska 

underlätta det fortsatta arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder. Cykelplanen ska vara ett 

hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar.  

 
Gång och cykelväg i Heden 

 

Cykelplanen omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken, det vill säga dels en plan med ett 

huvudnät för cykeltrafiken och förslag till platser och ställen där cyklisternas förhållanden behöver 

förbättras, men även principer för exempelvis vägvisning och cykelparkering.  

Cykelplanen ska i första hand se över kopplingen mellan de mindre orterna och Leksand/Noret. 

Många samhällsfunktioner finns i tätorten och ett av målen är att öka tillgängligheten till dessa.  

De cykelvägar som omnämns i denna cykelplan är till för alla oskyddade trafikanter men benämns 

cykelvägar.  

Ett av syftena med cykelplanen är att få ett underlag för det fortsatta arbetet. Planen ska vara 

förankrad och politiskt beslutad i kommunen. Detta för att dokumentet ska få stabilitet i kommunens 

planarbete och politisk tyngd vid genomförandeskedet gentemot Trafikverket. Ett antal av de 

aktuella sträckorna berörs av Trafikverkets vägar.  

Cykelplanen kan även vara ett underlag för diskussioner kring regionala cykelfrågor, där exempelvis 

Siljansleden finns idag. 
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1.3 Vision och mål  
Övergripande mål gällande gång- och cykeltrafiken:  

− Öka arbets- och studiependlingen i kommunen.  

Detta ska primärt förbättras och stärkas:  

− Stråk som underlättar och ökar möjligheten för arbetspendling och studiependling.  

− Stråk där många barn rör sig till och från skolor samt fritidsaktiviteter.  

− Kopplingen till resecentrum och större hållplatser. 

Det innebär att:  

I kommunens större tätorter ska det finnas ett heltäckande, bekvämt, sammanhängande och gent 

gång- och cykelnät. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafiken till viktiga samhällsfunktioner ska öka.  

Visionen för kommunens arbete med cykelfrågor är att antalet cyklister på sikt ska öka. För att 

motivera fler att välja cykeln i stället för bilen måste cykelvägnätet vara väl utbyggt och av god 

kvalitet. Framförallt att öka arbetspendlingen med cykel är ett viktigt motiv till att på ett strukturerat 

sätt förbättra möjligheterna att cykla. Att fler cyklar i stället för att välja bilen är i linje med 

kommunens mål för hållbarhet och folkhälsa - om fler cyklar i stället för tar bilen förbättras både 

hälsa och miljö. 

Ytterligare ett viktigt långsiktigt mål är att koppla ihop övriga tätorter och mindre byar med Leksand. 

I centrala Leksand finns stor del av arbetsplatser, samhällsfunktioner och service. Ett antal stora och 

viktiga arbetsplatser ligger även i de övriga tätorterna och arbetspendling förekommer i alla 

riktningar. Kopplingarna mellan våra större tätorter Leksand-Siljansnäs-Tällberg-Insjön är de 

viktigaste och bildar tillsammans ett övergripande stråk enligt nedan. Dessa länkar är högt 

prioriterade när prioritering av åtgärder skett, se avsnitt 7 Åtgärdsprogram.  

 

 

Illustration över huvudstråken där Insjön – Leksand- Tällberg – Siljansnäs utgör de stora noderna. 
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Även kommunikationen inom och mellan de mindre orterna är viktig och förbättras vid 

genomförande av cykelplanen. Framför allt med fokus på att barns möjlighet att gå och cykla till 

skolan eller till fritidsaktiviteter ska förbättras.  

Turismen är en viktig näring i Leksand och hela Siljansregionen. Ett mål är även att kunna erbjuda 

turisterna ett bra cykelnät med god kvalitet och vägvisning i kombination med digitala samt tryckta 

cykelkartor. Med god marknadsföring kan detta ge ytterligare en viktig del till turistorten Leksand. 

Motion och cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll. Inte bara turisterna har nytta 

och glädje av dessa saker, det gynnar givetvis även Leksands kommuns invånare.  

 

 
Illustration över viktiga stråk och målpunkter. 
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1.4 Avgränsningar 
Planen är inriktad på hur arbets- och studiependling med cykel kan öka i Leksands kommun. 

Geografiskt omfattar planen hela Leksands kommun med fokus på de större tätorterna och 

kopplingen mellan dem.  I tätorterna och stråken mellan dessa analyseras varje område för sig och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås på specifika platser. 

Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa 

bör utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell 

ombyggnad av riksvägen. 
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2. Cykelkommunen Leksand – Nuläge 
 

Sedan förra cykelplanen antogs 2012 har mycket hänt i kommunen som ger förutsättning för både 

ökad och säkrare cykling. Under perioden har cykelvägnätet i kommunen vuxit från cirka 30 

kilometer 2012 till dagens cirka 40 kilometer, belysningar har förnyats, standarden på beläggningen 

har höjts på långa sträckor, samt att det har förbättrats och tillskapats nya passager för att höja 

trafiksäkerheten. Sammanfattningsvis har cykelplanen haft stor betydelse för utvecklingen av 

cyklingen i Leksand.   

 

2.1 Ökad cykling bra för både den enskilde och för samhället  
Målet med cykelplaneringen är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till 

att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln i stället för bilen kan samhället dra 

miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre 

ekonomi.  

Med ett ökat cyklande kan hälsan (inkluderar motion samt minskad mängd utsläpp från 

motorfordon), studieresultaten (exempelvis forskningsresultat av Anders Hansen avseende förbättrad 

inlärning vid fysisk aktivitet), ekonomin, handeln (se studie Indkøb og cyklisme på Frederiksbergs 

handelsstrøg) och klimatet utses till de klara vinnarna.  

Bild från Leksands trafikstrategi som visar på avstånd, 3 respektive 5km, från respektive större tätort.  
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Det finns potential att öka cykelpendlingen till och från Leksand och cyklandet inom Leksands tätort. 

Forskning från Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI) visar att upp till 50 % av resorna 

under 3 km är möjliga att överföra till cykel. Resor som har särskilt stor potential är skolresor, 

arbetsresor (många är kortare än 5 km) och kombinationsresor med kollektivtrafik. Med elcykelns 

introduktion i samhället så finns anledning att tro att sträckorna som vi uppfattar som rimliga att 

cykelpendla ökar än mer.  

Cyklandet bland skolelever har minskat kraftigt de senaste årtiondena (generellt i Sverige) samtidigt 

som trängsel vid hämtning och lämning med personbil blivit ohållbar. Här finns en stor potentiell 

målgrupp som skulle kunna cykla och samtidigt ge färre bilar utanför skolorna.  

Bra cykelparkeringar, inte minst vintertid och i anslutning till kollektivtrafik, skulle öka möjligheten 

för kombinerade pendlingsresor (ex. buss och cykel) vilket skulle föra med sig stora positiva effekter 

på klimatet. Bra cykelparkering uppmuntrar till kedjeresor inte minst i glesbygd där varje 

busshållplats har ett stort geografiskt upptagningsområde och cykeln är avgörande för att resa med 

kollektivtrafik. Inom Leksands kommun finns även närhet till fyra tågstopp, vilket innebär att många 

kommuninvånare har mindre än 5km till en järnvägsstation alternativt en större hållplats för 

kollektivtrafik.  

För att fler ska vilja cykla och för att cykling ska vara attraktivt behövs ett cykelvägnät som håller bra 

kvalitet, är sammanhängande och gent. Men för att nå resultat behövs även ökade resurser för att 

prioritera beteendepåverkande åtgärder.   

 

2.2 Befintligt cykelvägnät 
Cykelvägnätet har delats upp i huvudcykelvägar och lokalcykelvägar. Huvudcykelvägarna bildar 

huvudstråk för cyklister. Huvudstråken ska vara ett alternativ för resor som annars skulle ske med bil. 

Lokalcykelvägarna utgörs av övriga cykelvägar som ansluter till huvudcykelvägarna.  

Det finns även regionala cykelvägar som förbinder orter och kommuner med varandra på ett 

regionalt och nationellt plan. 

Leksand har som mål att få till ett övergripande cykelvägsnät (huvudstråk) som omfattar cykelvägar 

som på ett gent och bra sätt kopplar ihop Leksand, Tällberg, Siljansnäs och Insjön.  

Ambitionen är att det inte ska vara längre till huvudcykelnätet för cyklister än till en större väg för 

biltrafiken.  

I denna cykelplan betraktas cykeln först och främst som ett transportmedel för cykling inom 

tätorterna och mellan och orter inom kommunen. De åtgärder som föreslås är i första hand riktade 

mot huvudcykelvägarna.  

Där huvudcykelvägar korsar biltrafikvägar ska cykeltrafiken prioriteras. Det innebär att bilisternas 

hastigheter inte bör överstiga 30 km/h vid dessa platser. 
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Kartbild över Leksands befintliga cykelnät 

 

 

Cykling i blandtrafik  

Separerad cykelväg 
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2.3 Cykling i Leksands kommun 
Idag är cykelvägnätet relativt väl utbyggt inom tätorten Leksand. Cykelvägarna följer huvudstråken 

och de flesta målpunkterna kan nås med cykel.  

Inom Insjön planeras kompletteringar och utbyggnad av cykelvägnätet för att få ett väl sammanbyggt 

nät. Cykelvägarna följer huvudstråken, men det behöver fortfarande kompletteras för att 

idrottsområde och bad ska kunna nås med cykel på ett säkert sätt.   

I de övriga tätorterna, Djura, Tällberg och Siljansnäs finns inte så många sträckor med separerad 

cykelväg. Många sträckor klarar dock av blandtrafik eftersom det är små trafikmängder och låga 

hastigheter.  

Kopplingar mellan de mindre orterna och Leksands tätort saknas i stora delar. På dessa sträckor är 

såväl trafikmängder som hastighet högre än inom de olika orterna, varför trafiksäkerheten och 

tryggheten för cyklisterna är låg.   

Inga siffror finns över hur många personer som idag cyklar eller hur de cyklar. Utifrån de önskemål 

som inkommer till kommunen kan man dock förstå att det finns många som cyklar idag och som 

efterfrågar förbättringar i cykelvägnätet.  

 

2.4 Brister i dagens nät 
Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av Leksands cykelnät med hjälp av en lokal 

cykelförening som en del av projektet ”Hela Dalarna cyklar 2.0”. Inventeringen omfattade i första 

hand att se var det fattades länkar för att koppla ihop och utöka det befintliga cykelvägnätet på ett 

bra sätt. Även korsningspunkter, beläggning, utmärkning och vägvisning kontrollerades och en 

bedömning gjordes om dess kvalitet. På så vis får man en överblick av var det finns behov av 

åtgärder. 

Det finns ett övergripande cykelnät i Leksands och Insjöns tätorter som väl följer huvudstråken. Men i 

dagsläget saknas viktiga länkar för att det ska vara ett sammanhängande cykelnät. Mellan Leksand 

och övriga tätorter saknas det dock cykelvägar i stor omfattning, vilket innebär att de trafikanter som 

ändå väljer att ta cykeln tvingas ut i blandtrafiken. Dessutom finns ett antal passager över bilvägnätet 

där trafiksäkerheten för cyklister är låg.  

Kvalitetsbedömningen av dagens nät redovisas i avsnitt 7 Åtgärdsprogram. Här finns detaljerade 

kartor för respektive område. Bedömningen omfattar kvalitet för trafiksäkerhet på sträckorna utifrån 

separering och hastighet på bilvägen.  

 

2.5 Cykelolyckor  
Cyklisten är oskyddad trafikant och en olycka kan även i låga hastigheter leda till svåra skador. Detta 

ställer höga krav på de förutsättningar som erbjuds cyklister, men även på cyklisters beteende. 

Cyklister är fordonsförare och reglerna i trafiken gäller även för dem. För att uppnå god 

trafiksäkerhet krävs både en god utformning och ett trafiksäkert beteende. Det är viktigt att utforma 

trafikmiljön på cyklisternas villkor. 

Statistiken för trafikolyckor inom kommunens geografiska område bygger på polis- och 

sjukhusrapporter som sedan 2009 förts in i databasen för trafikolyckor, STRADA. Detta underlag ska 
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underlätta arbetet med att genomföra åtgärder för att skapa ett mer tryggt och trafiksäkert 

cykelvägnät inom Leksands kommun.  

Totalt har det mellan åren 2012 – 2020 rapporterats 79 olyckor där cyklister varit involverade.  

 

 

 

 

 

Statistiken ovan ger en uppfattning om vilka trafikslag som oftast kommer i konflikt med cyklister 

respektive hur allvarligt skadade cyklisterna blivit. Detta kan ge en indikation om var och inom vilka 

områden det finns brister i trafiksystemet som måste ses över och åtgärdas. Det finns dock ett stort 

mörkertal för hur många som råkar ut för olyckor i trafiken eftersom stor del av de olyckor som sker 

inte rapporteras in i STRADA.  
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Av cykelolyckorna så har merparten av olyckorna skett (55st) på vägsträckor, 10st har skett på gång- 

och cykelvägar och 8st i korsningar. 10st cyklister har skadats där det varit en bil involverad.  

De rapporterade cykelolyckorna är spridda över kommunen.  

Endast varannan cyklist i Dalarna använder cykelhjälm enligt NTFs mätning 2020. Användningen av 

cykelhjälm ökar dock och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av 

cykelhjälmsanvändningen i hela landet använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Dalarna 

ligger användningen totalt bland barn och vuxna på 55 procent, vilket är en liten ökning med en 

procent jämfört med förra året. 2 av 3 barn använder cykelhjälm (65 procent).  

Endast 1 av 3 vuxna använder cykelhjälm (40 procent). Som jämförelse kan tilläggas att andelen 

cyklister som använder cykelhjälm i Stockholm och Göteborg är 78 respektive 62% av alla cyklister. 

Det finns en stor förbättringspotential i Dalarna. 

 

 

2.6 Synpunkter från allmänheten 
Synpunkter kring cykelfrågor och gång- och cykelvägar kommer löpande in till Leksands kommun där 

Trafikenheten respektive Gata/Park hanterar dess beroende på vad frågan gäller.  

Bland de synpunkter som finns kommer in finns en del förslag och synpunkter som redan finns med i 

kommunens planer men det förekommer även nya förslag. Vissa förslag går att beakta och inarbeta i 

kommande åtgärder. Kommunen är tacksam för och besvarar alla förslag och synpunkter som 

inkommer.  
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3. Riktlinjer  
 

3.1 Attraktiva cykelvägar 
Attraktiva cykelvägar är en nödvändig förutsättning för att ändra beteenden och öka användandet av 

cykel. För att öka användandet av cykelvägar ska det vara bra framkomlighet, tillgänglighet och det 

ska vara enkelt och gent. Därför är det betydelsefullt att cykelstråken ligger i närheten av 

bebyggelsen. På det sättet blir trafiksäkerheten högre, folkhälsan bättre, luftkvaliteten bättre, 

trafikbullret mindre och Leksand trevligare att leva och bo i. 

Att en cykelväg är gen och tar trafikanterna den kortaste och snabbaste vägen till destinationen är 

viktigt, eftersom en cyklist påverkas mer av en omväg än en bilist. Cyklister har också en tendens att 

skapa sina egna cykelvägar om den anlagda cykelvägen inte finns eller innebär en omväg. Det 

resulterar i mer cykling i blandtrafik, fler korsningspunkter och minskad säkerhet. Trafiksäkerheten är 

en grundpelare för en attraktiv cykelväg.  

En cyklist i Leksand ska känna sig säker på att det är tryggt att ta sig hela vägen till destinationen. 

Därför bör vägarna vara sammanhängande, antalet konfliktzoner minimeras och oskyddade 

trafikanter i så lång utsträckning som möjligt separeras från biltrafiken.  

Vid korsande med biltrafiken bör belysning, skyltning och i vissa fall hastighetsdämpande åtgärder 

finnas. Belysning längs gång- och cykelvägarna är också betydelsefull för att öka användningen. 

Skötsel och underhåll behövs för att hålla vägen attraktiv. Cykelvägarna ska vara släta och 

lättanvända, ojämnheter kan ibland vara svåra att väja för utan att behöva ge sig ut i biltrafiken.  

Buskage som hänger in över cykelbanan bör regelbundet klippas ner för att hålla vägen framkomlig 

och sikten fri. Under vinterhalvåret behöver vägarna snöröjas och sandas. För att hålla liv i cyklandet 

även under tuffare förhållanden är det viktigt för att attraktiviteten att cykelvägarna prioriteras. 

 

3.2 Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att se till helheten och hela resan när det gäller trafiksäkerhet.  

En känsla av trygghet är en grundläggande aspekt när det gäller bidragande orsaker till en ökad 

aktivitet. Det leder till fler människor i rörelse vilket gynnar hela samhället då även cykelstråken blir 

attraktivare. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs att både trafiksystemet som helhet och dess 

detaljer tänks över.  

Trafiksäkerheten på Leksands kommuns cykelvägar måste ständigt förbättras för att kunna nå det 

nationellt uppsatta nollvisionsmålet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Cyklister är den 

trafikantgrupp som är mest inblandad i allvarliga olyckor i trafiken. En av de åtgärder som Leksands 

kommun kommer att arbeta med, för att nå målet i nollvisionen, är cykelvägar med god möjlighet för 

drift- och underhåll samt med gott utrymme som separerar cyklisten från andra trafikslag. 

Upplevs en situation under resan som osäker eller farlig kan detta påverka hela resan och leda till att 

cyklister avstår från resan eller använder annat resesätt. Anledningar till att trafikmiljön upplevs som 

osäker kan exempelvis vara bristande belysning och beläggning samt korsningspunkter med 

otydlighet kring vem som har företräde, dålig sikt, otydlig skyltning och markeringar.  

För att öka trafiksäkerheten för cyklister, framförallt för barn och unga, är ökad 

trafiksäkerhetskunskap viktigt. Samtidigt behöver barns och ungdomars färdväg till och från skolan 
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ses över och prioriteras. För att cykel ska bli attraktiv för människor i de yngre åldrarna måste 

cykelstråken vara anpassade efter deras kunnande och mognad.  

I många miljöer i Leksands kommun kan cykling i blandtrafik fungera på ett bra sätt. På sådana gator 

(villagator exempelvis) är det små trafikmängder och låga hastigheter. Där signalerar omgivningen att 

människor rör sig och att bilisterna ska hålla nere hastigheten och samspela med de oskyddade 

trafikanterna.  

Ett antal blandtrafikstråk som föreslås i denna cykelplan för orterna utanför Leksand, ligger på 

blandtrafikstråk som ej utgörs av villagator. Dessa sträckor bedöms dock trafikeras av små 

fordonsmängder och det kan därför vara acceptabelt med blandtrafik. 

3.2.1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder skulle kunna vara hastighetssäkrande åtgärder av 

cykelpassager, separering mellan trafikslag, förstärkt snöröjning och cykelfrämjande kampanjer 

riktade till skolor och elever.  

För att öka säkerheten för cyklisterna har många platser i Sverige och utomlands arbetat fram en 

metod med avvikande färger. De används främst i situationer där cyklisterna kommer i konflikt med 

motordriven trafik och det har gett goda resultat. Den avvikande färgen utfärdar inga regler för det 

markerade området utan är en hänvisning till cyklisterna och de övriga trafikanterna. Färgerna kan 

utföras på många olika sätt som färgad asfalt, kallplast på befintlig beläggning, målning och färgad 

marksten.  

Avvikande färger alternativt olika beläggningar kan vara ett sätt att ytterligare öka säkerheten och 

attraktiviteten för människor att använda sig utav cykel som färdmedel.  

3.2.2 Separering 
Separering av olika trafikantgrupper kan göras i tid (trafiksignaler – används inte i Leksand) eller rum 

(exempelvis kantstensseparerad cykelbana) och syftet är att göra trafikmiljön säkrare, mer tillgänglig 

och mer rättvis. Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna 

separering sker främst i Leksands centrala delar, i Insjön och längs huvudcykelnätet.  

Historiskt har cyklister separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ. 

För att öka tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister är en bättre, men ofta dyrare, 

lösning att istället låta motorfordon separeras från cykeltrafiken och inte tvärtom. Gaturummet är 

ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs om och det ska 

tillskapas infrastruktur för cykel, ska ytor tas från motorfordonstrafiken om det är brist på utrymme. 

Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd, att gator enkelriktas eller att gatuparkering 

tas bort. 

3.2.3 Vegetation 
Skötseln av sidovegetation påverkar trygghetskänslan. Kombineras bristande skötsel av grönområden 

med undermålig belysning finns risken att invånarna känner sig otrygga i det offentliga rummet. 

Konsekvenser kan då bli att vägar inte används och alternativa vägar går före. I många fall kan den 

alternativa vägen vara mer osäker utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Ett exempel är när cyklisten cyklar i kanten på en större bilväg som inte är trafiksäkert utformad för 

cyklister för att undvika en mörk passage på cykelvägen. Det är viktigt att vegetationen inte är för tät, 

eftersom det skapar osäkerhet och rädsla under den mörka tiden på året. En tät vegetation skapar 
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rädsla och otäcka skuggningar. Utsvällande växtlighet som skymmer och tar plats längs med GC-vägar 

och på villagator inkräktar även på det fria rummet och därmed även trafiksäkerheten. 

Vid korsningar är det viktigt att siktförhållandena är bra, oavsett om det endast är för cykeltrafik eller 

med de övriga trafikslagen.  

 

3.3 Planskilda passager 
Vid vägar med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör man eftersträva 

att det göras planskilda för att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta kan göras 

med bro eller tunnel.  

Användargraden för en planskild passage beror mycket på den specifika utformningen på passagen 

och på närområdet. Det ska vara naturligt att använda den planskilda passagen, den oskyddade 

trafikanten ska ledas in mot passagen. Det skapar en hög framkomlighet för cyklisterna. Det är 

vanligare med tunnlar än med broar.  

För tunnlar är utformningen väldigt viktig. En gång- och cykeltunnel ska kännas inbjudande, säker och 

trygg under dygnets alla timmar. Det innebär att den ska utformas så att den är tillräckligt bred för 

att kunna mötas på ett tryggt sätt, den ska vara ljus och öppen, flacka och öppna slänter är att 

föredra och den ska erbjuda bra sikt igenom varför kurvor direkt före/efter ska undvikas, samt att 

god belysning ska anordnas. 

 

3.4 Gång och cykeltrafik i fysisk planering  
Gång och cykel hanteras i flera steg i den fysiska planeringen. I den strategiska övergripande 

planeringen i översiktsplan, trafikstrategi, cykelplan, planprogram till mer detaljerat i detaljplaner 

och verksamhetsplaner och genomförande. För att nå de nationella, regionala och lokala målen bör 

oskyddade trafikanter beaktas och ges plats i alla led. Det är viktigt att cykeln redan i den fysiska 

planeringen ses som ett fordon och ges plats.  

Med cykelns lättillgänglighet och relativt höga hastighet fungerar den utmärkt på korta och 

medellånga avstånd. Och kan användas som ett komplement till kollektivtrafik vid längre resor. För 

att cykeln som ett färdmedel ska ges den plats som behövs, prioriteras i genomförandet och för att 

det ska vara möjligt att realisera potentialen som cykeln utgör behöver nödvändig cykelinfrastruktur 

säkerställas och lyftas tidigt i den strategiska planeringen som sedan speglar sig i mer detaljerad 

planering.  

I praktiken betyder det att det säkerställs att en cyklist kan ta sig tryggt och säkert till målpunkterna 

eller kollektivtrafikanslutning och att det finns cykelparkering på resecentrum, hållplatser, 

arbetsplatser, handelsplatser, bostäder etc. I detaljplaneringen är det viktigt att vägdragningarna är 

genomtänkta och att tillräckligt mycket mark reserveras för att gång- och cykelvägar ska få plats.  

Att ge plats åt cykelparkeringar är lika viktigt. Vid besökslokaler, bostäder och pendlingsstationer bör 

det finnas plats för att upprätta kvalitativa cykelparkeringar.  

För en cykelväg ska upplevas som trygg att färdas på alla tider av dygnet är det bra om den placeras i 

närheten av andra trafikanter eller nära bebyggelse. Vid längre pendlingssträckor är det motiverat att 

separera cykelvägen mer från annan trafik. Det bör i sådant fall finnas alternativa och trygga 

cykelvägar att använda nattetid.  
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3.5 Belysning  
Med en god väg- och gatubelysning kan risken för olyckor minskas. En god belysning bidrar även till 

att öka tillgängligheten, framkomligheten och ger en tryggare miljö. När det gäller vägbelysning för 

cyklister är det en förutsättning för att det ska vara möjligt att ta sig fram på ett säkert sätt under 

dygnets mörka timmar. En god belysning är viktigt för att möjliggöra för cykeltrafikanter att se 

eventuella ojämnheter i vägen. Om belysningen är god uppmanar det också till ökad cykeltrafik, 

vilket bidrar till en ökad och positiv folkhälsa. Belysning på cykelvägar utanför tätort bör finnas, för 

att underlätta för cykelpendling till och från arbete.  

Det är viktigt med extra bra belysning vid specifika hinder så att det blir synliga så att man 

uppmärksammar att det blir en förändring i miljön. Exempel där vägen ändrar karaktär, till exempel 

vid trappor, där vägen ändrar riktning, vid korsningar samt vid buskage och övrig vegetation. 

 

3.6 Vägvisning  
Leksand kommuns vägvisning för cykeltrafikanter behöver förbättras. Vägvisning är en viktig del för 

att cyklister ska ha lätt att orientera sig i kommunen. Vägvisningen ska vara tydlig och visa cyklister 

till rätt stråk, men även ange riktningen samt avståndet till målpunkten.  

Vägvisningen av cykeltrafik består av lokaliseringsmärken, ett lokaliseringsmärke visar vilken väg som 

kan användas för att ta sig till en viss plats, som exempelvis resecentrum, turistmål eller 

handelscentrum. Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå 

skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många 

skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.  

Det är viktigt att vägvisningen placeras på en höjd och i en riktning som gör de väl synliga. En tydlig 

vägvisning visar trafikanterna att kommunen satsar på att göra cykelnätet säkrare och lättare att 

orientera sig i. Det är främst huvudstråket i Leksand kommun som bör förses med vägvisning. 

Därefter även det lokala cykelvägnätet.  

De vägskyltar som sätts upp ska visa trafikanterna till centrum, resecentrum, turistmål, idrotts- och 

kulturområden, förskolor samt skolor. Syftet är även att skylta upp de vägar som kan användas för 

både cykel samt för biltrafik, vägar med så kallad blandtrafik.  

426



18 
 

 
 Vägvisning för cyklister vid Udden i Leksand  

 

3.7 Cykelparkering och servicestationer  
En cykelparkering vid större busshållplatser och resecentrum är en viktig del i kollektivtrafikens 

infrastruktur. Förbättrade och utökade cykelparkeringar är en förutsättning för att invånarna i 

kommunen ska kunna använda kollektivtrafiken för att arbets- och studiependla. Att arbeta för att få 

goda cykelparkeringar intill kollektivtrafikstråk och att arbeta för att fler ska använda dessa är både 

positivt för miljön samt för folkhälsan.  

I och med centrumutvecklingen och ombyggnationen vid Leksands & Insjöns resecentrum så är 

centrala Leksand väl utrustat med cykelparkeringar, både med och utan väderskydd.  

Enligt Boverket finns fyra viktiga delar vid planering av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 

exempelvis ett resecentrum:  

• Närhet – inga omvägar  

• Tillräcklig kapacitet  

• Stöldsäkerhet  

• Väderskydd  

För att få cyklisterna att använda sig av cykelparkeringen är lokaliseringen av parkeringen en viktig 

del. Det är viktigt att den placeras i direkt anslutning till målpunkten, avstånden mellan dessa bör 

inte vara längre än 25 meter. För att kunna öka cykelanvändandet, är ett bra sätt att placera 

parkering för cykel närmare målpunkten än bilparkeringen är placerad.  

Där det är möjligt bör cykelställ vara markerade med räcke vilket bidrar till att bland annat synsvaga 

inte riskerar att gå in i parkerade cyklar. Kontrastmarkering kan behövas för att ytterligare öka 

tydligheten. Bra belysning vid cykelparkeringar minskar risken för sabotage, skapar trygghet samt 

underlättar för de som cyklar kvällar och vinterhalvår.  
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I centrala Leksand finns en offentlig cykelpump installerad. Detta är ett verktyg för att öka 

användandet av cykel. Behov av cykelpump och servicestation för cykel kan finnas på fler ställen där 

många människor vistas exempelvis i centrala miljöer, resecentrum, i närheten av idrottsområden, 

men även längst med välanvända cykelstråk. Detta behov finns utpekat i Cykelplanens del 2, 

åtgärdsprogram.  

 
Cykelpump i centrala Leksand, nära affärer och busshållplats 

 

3.8 Övergivna cyklar 
Att överge gamla och trasiga cyklar på allmän plats blir ofta en olägenhet. Även cyklar som parkeras 

på trottoarer eller platser som inte är avsedda för cykelparkering försvårar framkomligheten för 

många. Oavsett orsak skapar de problem och faror för bland annat personer med 

funktionsnedsättning, utryckningsfordon, leveransfordon och vid utrymningsvägar.  

Vid behov så rensar Leksands kommun bort övergivna cyklar för att öka framkomligheten på 

offentliga platser, tillgängligheten till cykelparkeringar samt för att förenkla för renhållning och 

snöröjning. 
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4. Principer, läsanvisningar och definitioner 
 

I cykelplanen beskrivs effekterna av ökat användande av cykel kopplat till nationella, regionala och 

lokala mål. Det nuvarande cykelvägnätet beskrivs och analyseras. I planen finns det riktlinjer för hur 

cykelvägnätet bör byggas och skötas. I del 2 - åtgärdsförslag finns förslag på mer konkreta lösningar 

för en bättre och säkrare cykeltrafik.  

Uppdelningen av cykelvägnätet i ett huvudnät och ett lokalt nät syftar till att tydliggöra cykeln som 

transportmedel. På huvudcykelnätet ska cykeltrafiken prioriteras vid passager över 

motorfordonsvägar. På huvudcykelnätet ska framkomlighet för cyklisterna prioriteras mer än vad 

som är fallet för det lokala cykelvägnätet.  

Cykelvägar ska utformas för att ge cyklisterna bästa möjliga säkerhet, framkomlighet och 

bekvämlighet. Huvudcykelnätet ska dimensioneras för 30 km/h för cyklisterna vad gäller sikt, 

vägutformning och utrymme. För framkomligheten och trafiksäkerheten är det viktigt att 

huvudcykelnätet har prioritet i korsningar med motorfordonsvägar, alltså motsvarande huvudled. 

Detta görs med fördel genom fysiska åtgärder i form av planskilda passager, hastighetssäkrade 

cykelpassager eller cykelöverfarter som kompletteras med lokala trafikföreskrifter. Det innebär 

fartdämpning med refuger och/eller farthinder samt väjningsplikt för motorfordonstrafiken mot 

cykeltrafiken. 

 I samband med utbyggnad är det viktigt att de fysiska åtgärderna kopplas till informations- och 

påverkansinsatser, något kommunen arbetar med redan idag. Varje enskild plats eller sträcka som 

ska åtgärdas studeras i detalj utifrån lokala förhållandena för att utformningen ska bli så bra som 

möjligt. Tabellen nedan ska vara vägledande vid nybyggnation.  
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Kvalitet på sträcka Huvudstråk Lokalstråk 

        

Bredd Cykelfält 1,5 m 1,5m  

        

  

Cykelbana, enkelriktad 
jämte gångbana ≥2,0m 1,5m  

  

Cykelbana, dubbelriktad 
jämte gångbana ≥3,0m 2,5m 

  

Gång- och cykelbana/-
väg, dubbelriktad ≥4,3m 3m 

        

        

Separering 
Separering gång- och 
cykelbana/motorfordon 

Ja 
Om hastighet 

>40km/h 
        

        

Övrigt Beläggning Asfalt Varierande 

  Vägvisning Ja Viktiga målpunkter 

  Belysning 

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

Dedikerad belysning 
för cykelväg ska 

finnas.  

  
Dimensionerande 
cykelhastighet 

30km/h  25km/h 

        
 

I planen används olika benämningar och begrepp för att beskriva situationer, utformningar med 

mera. Här följer korta beskrivningar av utvalda begrepp som används i planen. 

 

4.1 Konfliktzon  
En konfliktzon är ett geografiskt område i trafiken där det finns risk för otillräcklig säkerhet. Det kan 

exempelvis handla om en plats där olika sorters trafik korsas. 
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4.2 Cykelöverfart  
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. De har vägmarkering och vägmärken för cykelöverfart samt en utformning som säkrar att 

fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Här nedan får du veta mer om vem 

som har väjningsplikt vid cykelöverfarter – fordonsföraren på vägen eller den cyklande som färdas ut 

på cykelöverfarten. Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut på en cykelöverfart från en 

cykelbana ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska 

färdas ut på cykelöverfarten (Transportstyrelsen). 

 

 
Cykelöverfart, källa Transportstyrelsen 
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4.3 Cykelpassage  
Cykelpassager ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en 

cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med 

vägmarkering för cykelpassage. 

Vid obevakade cykelpassager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår 

fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer 

från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad 

cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken 

av trafiksignaler eller av polis. (Transportstyrelsen) 

  
Cykelpassager (Transportstyrelsen)  

4.4 Hastighetsdämpande åtgärd  
En hastighetsdämpande åtgärd kan vara av många olika slag, men alltid med syftet att sänka 

hastigheten. En sådan typ av åtgärd används exempelvis på en biltrafikerad väg inför en extra utsatt 

korsning eller överfart där säkerheten behöver prioriteras. Själva åtgärden kan bestå av ett fysiskt 

hinder i form av en upphöjning eller en avsmalning av vägen. Ett annat effektivt sätt är att använda 

en sidoförskjutning av körbanan, även kallad chikan, en sådan kan vara permanent i vägbanan eller 

tillfällig, då ofta med skyltade blomlådor eller liknande. En hastighetsdämpande åtgärd kan också 

vara en varningsskylt om hastighet, automatisk hastighetskontroll (fartkamera) eller liknande. 

 

4.5 Blandtrafik  
Vid blandtrafik använder både skyddade och oskyddade trafikanter samma körfält. Det kan beskrivas 

som motsatsen till en separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafiken är inte separerad från 

biltrafiken av exempelvis kantsten, fält, vägren etc.  

I Leksand finns många villagator med 40 km/h där trafikmängderna är små. Där fungerar blandtrafik i 

40 km/h bra och skapar en tillräckligt säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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4.6 Separering  
Kommunen arbetar för att separera trafikslagen där det är möjligt och rimligt. Denna separering sker 

främst i tätorternas centrala delar och längs huvudcykelnätet. Historiskt har fotgängare och cyklister 

separerats från motorfordonstrafiken och hänvisats till ett sämre alternativ.  

Gaturummet är ofta begränsat vilket skapar konkurrens mellan de olika trafikslagen. Där gator byggs 

om och det ska tillskapas infrastruktur för cykel, kan ytor tas från motorfordonstrafiken om det är 

brist på utrymme. Detta kan exempelvis ske på bekostnad av körbanebredd eller att gatuparkering 

tas bort. 

 

 

 
Cykelväg längs Insjövägen i Insjön, ett exempel på förbättring i form av separering i befintliga miljöer.   

 

Det är viktigt att separera cyklister från bilister så att de båda trafikslagen inte kan mötas på andra 

platser än hastighetssäkrade passager och i 30-miljö. Cykling i blandtrafik bör endast ske på gator där 

bilars hastigheter är 30 km/h eller lägre. Förutom hastigheten är trafikmängden en viktig faktor för 

säkerheten. 

I vissa fall kan det även vara motiverat att separera gående från cyklister.  
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4.7 Cykelfält  
I planeringen bör cykelvägar eftersträvas som nya länkar på gator där hastigheten är över 40 km/h, 

men om utrymme saknas för cykelbana eller om det är mycket tätt mellan korsningar kan cykelfält 

vara en alternativ åtgärd. Cykelfält ger generellt sätt lägre trygghet jämfört med cykelbanor.  

Cykelbanor kan visserligen ge konflikter med gående, beroende på detaljutformning, men cykelfält 

ger nackdelar i form av parkerade fordon med bildörrar som öppnas och en otrygghet med bilar som 

kommer nära. Cykelfält kan anläggas om den skyltade hastigheten är lika med eller lägre än 50 km/h.  

 
Bild på cykelfält längs Skolvägen på Åkerö 

 

4.8 Bredder 
Alltför smala cykelvägar minskar framkomligheten, särskilt vid platser med större antal cyklister. En 

dubbelriktad cykelväg bör inte vara smalare än 3 meter. 

 

4.9 Korsningar  
Passager där bilister och cyklister möts ska hastighetssäkras där hastigheten för biltrafiken är högre 

än 30 km/h. Med ”hastighetssäkrad passage” menas en plats där fysiska åtgärder som gupp, upphöjd 

korsning etc, säkerställer att bilar och bussar inte överskrider 30 km/h.  

Större vägar (trafikleder) med stora biltrafikflöden i höga hastigheter som korsas av cykelstråk bör 

göras planskilda.  

Varje enskild plats måste studeras i detalj eftersom de lokala förhållandena påverkar vilken typ av 

åtgärder som är genomförbara.  
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Hastighetssäkrad passage över Siljansvägen  

 

4.10 Busshållplatser 
Hela-resan-perspektivet är viktigt för att uppmuntra till hållbara resor. Rätt placering av 

busshållplatser och väderskydd är viktig för framkomlighet och tillgänglighet.  

En busshållplats med hög kvalitet erbjuder väderskydd åt både resenärer och deras cyklar året om, 

speciellt under vintertid. 

Där utrymme finns ska cykeltrafik hänvisas bakom hållplatsen och bakom väderskyddet. Det ger färre 

konflikter mellan cyklister och de väntande busspassagerarna. Resenärer som stiger av bussen bör 

inte gå rakt ned på en cykelväg. Saknas utrymme bakom hållplatsen får cykeltrafiken ledas framför 

hållplatsen. Viktigt är då att göra cykelvägen extra tydlig med hjälp av avvikande beläggning och 

cykelsymboler. I samband med åtgärder ska hållplatslägen och standard på hållplatserna undersökas 

och eventuellt förbättras, genom sådan samordning kan besparingar göras. 
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Väderskyddat cykelställ i anslutning till cykelbana och busshållplats vid RV70 i Insjön 

 

4.11 Genhetskvoter 
Cyklister är känsliga för omvägar och vill ha raka och enkla färdvägar. Ett mått för att mäta detta är 

genhetskvoten, det vill säga avståndet via cykelnätet dividerat med fågelvägen. Genhetskvoten från 

bostaden till viktiga målpunkter som skola, affär, väntrum etc ska inte vara mer än 1,5. Det innebär 

att är det 200 meter fågelvägen får det inte vara mer än 300 meter via cykelnätet för att det ska vara 

attraktivt att välja cykeln och att nyttja cykelvägen. Uppfattas cykelvägen som längre än den genaste 

vägen väljer cyklisten ofta inte den. Detta resulterar i cykling i blandtrafik med därtill hörande 

minskad säkerhet. Det är därför viktigt att vid planering och projektering välja sträckningar som är så 

gena som möjligt. 

  

4.12 Skolvägar 
Studier visar att barn skjutsas i allt större utsträckning till skolan, något som förekommer i nästan alla 

länder där personbilen länge varit norm i trafikplaneringen. För att det ska ske en förändring i detta 

måste mer tyngd läggas på beteendepåverkande åtgärder samt bättre infrastruktur för oskyddade 

trafikanter. De senaste åren har det årligen avsatts pengar för att bygga säkra skolvägar i Leksands 

kommun.  

Även om cykelplanen inte behandlar specifika skolvägar i detalj har just skolvägar en hög prioritet.  

Detta innebär inte att skolvägarna anses mindre viktiga. De åtgärder som föreslås i cykelplanen 

kommer alla cyklister till godo och ökar trafiksäkerheten för både stora och små cyklister. Vissa av 

åtgärdsförslagen har dessutom fått högre prioritet eftersom de förbättrar för elever som ska till och 

från skolan. Detaljlösningar i varje skolas närområde kommer att hanteras i separata projekt. 
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4.13 Trafikregler  
Många av cyklisterna har inte körkortsutbildning och det medför att det är extra viktigt att 

trafikmiljön tydliggörs i enlighet med regelverken för att inte skapa förvirring. 

I Trafikförordningen (1998:1276) och Vägmärkesordningen (2007:90) anges de trafikregler, 

vägmärken och vägmarkeringar som gäller för cykeltrafiken. Regelverken påverkar inte enbart 

cyklisternas säkerhet, utan även dess framkomlighet. Det kan också vara bra att driva kampanjer 

(management mobility) för att uppmärksamma och informera om vad som gäller vid åtgärder som 

trafikanterna behöver förhålla sig till.  
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5. Drift och underhåll  
 

5.1 Ansvarsfördelning, Cykelbanor ska prioriteras 
Cykeltrafiken utgör en naturlig del av kommunens totala trafikarbete och ska vara jämställd övriga 

trafikslag vad gäller drift och underhåll.  

Cykeltrafiken är starkt beroende av en bra beläggning, alltså hårdgjorda ytor kontra löst grus. Jämfört 

med andra trafikslag är cykeltrafiken beroende av en högre nivå av underhåll. De flesta cykelolyckor 

som kräver sjukhusvård är singelolyckor och den främsta orsaken till dessa beror på halka, vintertid. 

Även ojämnheter, kanter, löst grus och liknande ökar risken för singelolyckor. Det är därför av stor 

vikt att drift och underhåll av cykelbanor prioriteras.  

Många av de cykelvägar som ingår i huvudcykelnätet utgör också del i det nät som prioriteras vid 

drift och underhåll, så kallade prioriterade gång- och cykelbanor.  

I det pågående arbetet med enskilda vägar ska ansvaret för driften på gång- och cykelvägarna anges. 

De gång- och cykelvägar som finns definierade som huvudnät i kommunens cykelplan ska skötas av 

kommunen i enlighet med planens intentioner.  

 

5.2 Drift och skötsel, Vinter 
Cykeltrafiken uppvisar vanligen stora variationer beroende på säsong och väderlek. 

Vinterväghållningen har en avgörande betydelse för att man ska välja att cykla också under 

vinterhalvåret. Vid mer än tre centimeter snö börjar det bli besvärligt för en cyklist att ta sig fram.  

Skötseln av prioriterade cykelvägar ska stäva efter att ha sådan standard att det är möjligt att cykla 

trafiksäkert hela vintern. Den omfattar snöröjning, halkbekämpning, rivning av is, borttagning av 

modd samt uppläggning och bortforslande av snön. Bra belysning av cykelstråken är också av stor 

betydelse för att skapa ökad känsla av trygghet under den mörka delen av året. Snövallar som utgör 

hinder för cykeltrafiken ska tas bort i samband med plogningen i så stor utsträckning som möjligt. 
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5.3 Drift och skötsel, Vår, sommar och höst  
Sandupptagning på cykelvägnätet ska generellt prioriteras före övrig sandupptagning. Upptagning av 

sand sker för att skapa trafiksäkerhet och trivsel, samt av miljöskäl.  

Riktlinjerna för skötsel av cykelvägar:  

• Cykelvägarna ska hållas i ett sådant skick att risken för olyckor minimeras  

• Löv och kvistar får endast förekomma i liten omfattning. Lövupptagning på cykelvägnätet utförs i 

första hand för att minimera halkrisken för oskyddade trafikanter samt för att avledning av dagvatten 

ska fungera.  

• Belysning och vägmärken ska vara hela och rena.  

• Vegetationen får inte inkräkta på cykelvägarna eller växa ut i höjd med cyklisten. Sikttrianglar, 

belysning och vägmärken ska hållas fria från skymmande vegetation. 

 

5.4 Vägarbeten  
I de fall det är nödvändigt att placera vägmärken på cykelbanan i samband med vägarbeten ska 

skylten vara av den mindre storleken för att minimera anspråk på cykelbanans bredd. Material av 

metall ska undvikas på grund av skaderisk för cyklisten och skyltning ska ske enligt VGU ”mindre 

skylt”.   

Vid omledning av cyklister i samband med vägarbeten ska deras framkomlighet och trafiksäkerhet 

prioriteras och säkerställas i TA-planen. Skyltning vid omledning ska vara så tydlig att det är lätt att 

förstå den alternativa vägen även för barn som tar sig själva till skolan. Gropar och förvaring av 

material (exempelvis jord och maskiner) ska tydligt skärmas av och ska om möjligt inte förvaras på 

yta avsedd för cyklist.  

Om cyklist hänvisas till blandtrafik vid avstängning av cykelbana ska bilvägens utformning anpassas 

efter cyklisternas förutsättningar och behov; exempelvis genom hastighetssäkring till 30 km/h, mjuka 

övergångar förbi kantstenar. 

Det är angeläget med en snabb återställning av hårdgjorda ytor efter väg- och grävarbeten eftersom 

olycksrisken för cyklisterna annars är hög, i enlighet med kommunens grävanvisningar.  
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Snabb återställning av hårdgjorda ytor efter vägarbeten är av största vikt för att undvika olyckor. 

 

6. Fortsatt arbete 
 

Åtgärdsprogrammet innehåller både fysiska och beteendepåverkande åtgärder, i linje med Leksands 

kommuns Trafikstrategi (2019). Dessa ska möjliggöra och underlätta att välja cykel som färdmedel 

genom bland annat standardförbättring av cykelvägnätet och utbyggnad av saknade länkar.  

Åtgärder kommer också vidtas för att göra cykeln mer synlig i landskapet genom bland annat 

cykelvägvisning och olika kampanjer i samverkan med andra lokala cykelfrämjare. Marknadsföringen 

ska också genom både lokala och sociala media motivera och inspirera allmänheten till att vilja cykla.  

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är prioriterade vilket är vägledande i våra fortsatta insatser.  

I nuläget finns en årlig budget för mindre investeringar vilket har visat sig vara en framgångsfaktor för 

att förverkliga ambitionerna i cykelplanen och åtgärdar brister och behov som har uppmärksammats. 

Medan de större projekten kräver separata äskanden av investeringsmedel.  

 

6.1 Mätning och uppföljning 
En årlig uppföljning av cykelplanen ska göras för att beskriva vad Leksands kommun gjort det senaste 

året och vad som finns kvar att göra. För att underlätta avstämningar mot tidigare år ska 

uppföljningen se lika ut år från år. Avstämning sker mot framtagna indikatorer. 

Ett kompletterande verktyg kan exempelvis vara enkäter där kommunens invånare, besvarar frågor 

om hur de upplever kommunens satsning på cykel.  

Insamling av cykeldata kommer att systematiseras vidare för att få mer tillförlitliga data och för att 

skatta i vilken riktning måluppfyllelsen går.  
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7. Åtgärdsprogram 
 

De åtgärder som presenteras i planen är en sammanställning av synpunkter som inkommit från 

kommunens invånare samt behov som framkommit vid tidigare inventeringar. Dokumentet är 

levande och föreslagna åtgärder och/eller prioriteringar kan komma att ändras över tid. 

Åtgärdsprogrammets innehåll utgör ett stöd för att välja ut och prioritera fysiska åtgärder som 

redovisas bland de prioriterade projekten för cykelnätets utveckling.  

Prioriteringarna ska ses som en ambition som arbetet planeras utefter snarare än en absolut 

rangordning. Det kan finnas ekonomiska fördelar att utföra en lägre prioriterad åtgärd tidigare. 

Exempel på sådana åtgärder kan vara olika bidragsberättigade – ofta tidsbegränsade – åtgärder eller 

att grävarbeten sker i cykelbanan och att den kan återställas till bättre standard. En planerad åtgärd 

kan även skjutas framåt i tiden där Leksands kommun inte har ensam rådighet till exempel i direkt 

anslutning till statliga vägar eller privata fastighetsägare.  

 

De utpekade huvudstråken har inbördes prioriterats i följande ordning avseende kommande 

åtgärder: 

1. Leksand – Insjön* 

2. Leksand - Siljansnäs 

3. Leksand – Tällberg*     

 

 

 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån cykelplanens målsättningar, att exempelvis främja skol- och 

arbetspendling samt att bygga trafiksäkert och gent. Prio 1 är de som har sett som viktigast men det 

behöver även prioriteras inom respektive kategori. De högst prioriterade projekten som planeras att 

genomföras inom de närmsta 5 åren presenteras separat i avsnitt 7.7. 

I exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden och Tunsta, kommer utbyggnad av GC-nätet att 

ske inom respektive projekt och tas därför inte upp i åtgärdsprogrammet. 

Varje åtgärd följs av en tillhörande karta samt tabell med detaljerad beskrivning över områdets 

åtgärder. En viss överlappning av föreslagna åtgärder förekommer på både kartor och i tabellerna, 

men dessa känns igen med åtgärdens unika ID-nummer. 

En del mindre åtgärder ryms inom den årliga budgeten medan större projekt planeras med separat 

projektbudget.  

Samtliga kostnadsbedömningar är beräknade med en schablon där ett löpmeterpris på 4000 kr/m 

har använts.  

*) Cykelplanen stödjer även ett cykelnät som kopplar ihop Gagnef-Leksand-Rättvik och är en del av det 

regionala cykelvägnätet. Sträckorna utmed riksväg 70 behandlas dock ej utmed hela sträckan. Dessa bör 

utredas i sin helhet i det regionala planeringsarbetet och utredning i samband med eventuell ombyggnad av 

riksvägen. 
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7.1 Väster om Leksand och Siljansnäs  
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C5 
Separerad gc-
väg (1,2km) Från Jobsboden till Grytnäs.  4.800.000 1 

Längs statlig 
väg 

C6 

Separerad gc-
väg  
(1,5km + 500m) 

Från Grytnäs till Fornby. 
Omfattar även bron vid 
Grytnäs.  

6.100.000 + 2.000.000 
(bro) 1 

Längs statlig 
väg 

C7 
Separerad gc-
väg (3,7km) 

Från Fornbybanken till 
korsning Björkbergsvägen.  14.700.000 1 

Längs statlig 
väg 

C8a 
 Separerad gc-
väg (200m) 

Från Moravägen till 
Bortasgattu   1 

Längs statlig 
väg 

C8b 
Separerad gc-
väg (600m) Från Bortasgattu till Skolan 3.100.000 (a+b) 1 

Längs statlig 
väg 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

C10a 
Separerad gc-
väg (400m) 

Norr om Tempo upp till 
Äreporten /Björkbergsvägen-
Tyskgattu) 3.600.000 (a+b) 2 

Längs statlig 
väg 

C10b 
Separerad gc-
väg (500m) 

Öster om majstången till 
korsning mot Björkberget   3 

Längs statlig 
väg 

C11 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Från korsning Siljansnäsvägen i 
Karlsarvet till majstång i 
Styrsjöbo eller alternativ 
sträckning.  5.600.000               3 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.1.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Idag finns separering i närheten av skolan i Siljansnäs, dessutom finns några passager som är mer 

eller mindre säkrade. Gc-vägen norr om skolan har lägre prioritet eftersom det finns alternativa vägar 

att i blandtrafik ta sig ner mot skolan.  

Sträckan mellan Leksands tätort och Siljansnäs ses som ett högprioriterat huvudstråk för cykling och 

cykelpendling. Sträckorna C5 – C7 är därför högt prioriterade men på grund av att de går utmed en 

statlig måste projekten drivas i dialog med Trafikverket. Leksands kommun ska verka för att få med 

stråket i länstransportplanen.  

Alternativ dragning via samfälligheter bör utredas för sträckan C7, för att undvika att vara i 

vägområdet på den statliga vägen. 

På grund av brons konstruktion (C6) kan man endast bredda med 1 till 1,5 m på varje sida (för gång 

och cykeltrafik). Kostnaden för en sådan breddning uppskattas till ca 2.000 000 kr, i endast 

byggkostnad. Ett annat alternativ är att bygga en separat gång och cykelbro parallell med vägbron på 

ena sidan. Detta alternativ är dyrare och uppskattas till ca 6.1 miljoner. Vattendom krävs på grund av 

utfyllnad mot sjön. Löpmeterkostnad för C6 omfattar ej kostnad för fyllnad vid brobankarna. 

C9 förbi Tempofastigheten i Siljansnäs är kommunen beroende av både Trafikverket samt privat 

fastighetsägare för att kunna komma fram med GC-väg.  
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C11 Från korsning Siljansnäsvägen i Karlsarvet till majstång i Styrsjöbo. Ej övergripande stråk, men 

det finns en viktig målpunkt vid Ridskola som har stor verksamhet där många unga är aktiva. Sträckan 

är längs en statlig väg. Alternativa dragning behöver utredas. Boende i byn Styrsjöbo har påbörjat 

dialog med TRV och kommunen för att få till enklare lösningar.  

Ett rekreationsstråk planeras från Siljansnäs via Almo-Backen-Alvik mot Grytnäs samt från Fornby till 

Hjulbäck och vidare mot Siljansnäs, från Grytnäs så kopplas detta även ihop med Leksand söder ut via 

Västanvik och Karlsarvet. Rekreationsstråket är en del i den ansökta cykelleden Leksandsturen.  
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7.2 Norr om Leksand och Tällberg 
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C12b 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

C2  
Separerad gc-
väg (375m) 

Gyllenehornet via Perusgattu till 
Majstångsplatsen, ev gångväg. Ej 
övergripande stråk. 1.500.000 2 

Längs statlig 
väg 

C3 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från Majstångsplatsen till 
Dalecarlia. I dagsläget finns en 
målad cykelbana på vägens östra 
sida.  2.000.000 2 

Längs statlig 
väg 

C4  
Separerad gc-
väg (5,7km) 

Från Yttervägens norra anslutning 
till Siljansvägen till Dalecarlia.  22.700.000               3 

Längs statlig 
väg 

C12a & b 

Separerad gc-
väg  
(1,1km +1,5km) 

a) Från RV70/Krökbacken till 
anslutning grusväg mot Leksboda. 
b) Från södra delen av grusvägen 
och in mot Leksboda, görs 
förstärkningsåtgärder.  
Regionalt stråk.   3 

Längs statlig 
väg 

C13 
Separerad gc-
väg (1,7km) 

Från korsning Limavägen/Lima 
Olsvedsvägen vid Granngården till 
RV 70  6.400.000 3  

P1 Passage RV70 

Bör kopplas ihop med C12. GC-
passage för att få en säkrare 
busshållplats vid RV70    3 

Längs statlig 
väg 

 

7.2.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Tällberg är förutsättningarna för blandtrafik i stort sett goda. En länk fram till skolan är högst 

prioriterat på orten (C1). Några kompletterande länkar föreslås även inne i Tällberg. På Siljansvägen 

(från Perusgattu fram till Båthusgattu) finns idag delvis markerad separering, denna sträcka bör dock 

ses över i sin helhet. På Perusgattu bör det också kompletteras med någon form av separering. 

Eftersom gaturummet här är väldigt smalt räcker det eventuellt endast till gångbana, fortsatt 

projektering eller förstudie får utvisa vilken åtgärd som är lämpligast.  

GC-väg mot Leksand (C4) utefter Siljansvägen ansluter vid Yttervägen, där fortsätter den i blandtrafik 

vidare söderut.  

Regionala rekreationsstråket Siljansleden passerar genom Tällberg norrut och detta fortsätter 

därefter vidare mot Rättvik.  

I höjd med Sätra finns några kortare sträckor med separerad gc-väg i anslutning till väg 70. I övrigt 

kan många mindre vägar nyttjas för blandtrafik, dessa sträckor räknas även som rekreationsstråk. 

Passage över riksväg 70 (P1) får ske i plan eftersom planskildhet skulle vara en mycket kostsam 

åtgärd. Både C12a och P1 bör inarbetas i det regionala cykelstråket i samband med att 

ombyggnationen av RV70 till en 2+1-väg. 

Sträckan Leksand-Tällberg utgör en del av ett rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i den 

ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.3 Öster och söder om Leksand 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådighet 

C14 
Upprustning 
(5,5km) 

Från Tibble (bystugan) via Ullvi 
skola, vidare till Hälla och Romma. 
Förstärka "åkervägarna" för att 
kunna nyttja dem och knyta ihop 
med passager över Sågmyravägen.   2   

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C18 
Separerad gc-
väg (200m) 

Förbättring av cykelstråk från 
passage vid Gärde skola och 
anknytning till Djuravägen söderut.  800.000 2   

 

7.3.1 Kommentarer kring åtgärderna  
Miljön utmed Sågmyravägen i Tibble-Ullvi-Hälla-Romma är mycket speciell med den gamla 

bebyggelsen tätt in på vägen. Utrymmet för att genomföra åtgärder är på många delar av sträckan 

mycket begränsad. Lämplig åtgärd bör därför vara att i iordningställa de befintliga åkervägarna på 

sträckan för cyklister (C14). Det skulle innebära fortsatt cykling i blandtrafik, men med betydligt mer 

trafiksäker miljö. Se även Trafikverkets rapport Trafiksäkerts- och tillgänglighetsbrister (2019) där det 

funktionella sambandet mellan väg 929 och åkervägarna har utretts.  

Passager över Sågmyravägen bör göras på lämpliga platser i dialog med Trafikverket. Ullvi skola har 

tagit fram en rapport, framtagen av personal, föräldrar och skolbarnen där man har kartlagt 

skolvägarna och har lyft fram behov av passager för att säkra skolvägarna. Denna rapport har sänts 

till Trafikverket, inga åtgärder har hittills genomförts.  

C15 - C17 här pågår utredningar för att få fram en lösning som på bästa sätt tar tillvara på de många 

kvaliteter som finns på sträckan men ändå förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna vilket 

är prioritet 1. På sträckorna C15a - c finns möjlighet att gå fram med separerad cykelväg utanför det 

statliga vägområdet.  

Sträckan C16 bör byggas som en separerad cykelväg för att hålla ihop stråket mellan Leksand och 

Gärde och vidare till Insjön. På sträckan genom Yttermo är det stora utmaningar utifrån att det är en 

statlig väg där kommunen inte har rådighet samt att bymiljön bjuder ett trångt gaturum försvårar 

byggandet av en separerad GC-väg. 

Sträckan genom Gärde (C17) är viktig eftersom denna ligger inne i orten och blir även skolväg för 

många barn. Sträckningen ansluter mot vägen till Ytteråkerö, där kan man cykla i blandtrafik en kort 
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sträcka men sen ansluter den befintliga cykelvägen mot Insjön. Dessa sträckor (C15 - C17) är högt 

prioriterade eftersom Gärde ligger nära Leksand och folk är mer benägna att cykla kortare sträckor 

varför sannolikheten är stor att fler väljer att cykla om åtgärden genomförs. Det är rimligt att äldre 

skolbarn exempelvis cyklar in till Leksand. Dessutom ligger en relativt stor arbetsplats i Gärde.  

Sträckan Leksand – Häradsbygden-Insjön-Rönnäs- Romma-Ullvi-Leksand samt Leksand -

Häradsbygden-Rälta-Åkersbodarna- Leksand ingår i rekreationsstråk. Rekreationsstråket är en del i 

den ansökta cykelleden Leksandsturen. 
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7.4 Insjön  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C21 C22 

C23 

 

C27a 

C27b 

C28 

C24 

C25 

C26 

 

C20 

P6 

P5 
P2 

P3 
P4 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

P8 P7 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C20 
Upprustning 
(400m) 

Belysning från bron till 
Tunstavägen.   2 

Längs statlig 
väg och järnväg 

C21 
Separerad gc-
väg (250m) 

Faluvägen - Insjöns skola, via 
Kyrkvägen 1.000.000 3   

C22 
Separerad gc-
väg (300m) 

Faluvägen mellan Finnvägen - 
Timmervägen 1.200.000 3   

C23 
Separerad gc-
väg (1,4km) 

Korsning Faluvägen-
Timmervägen till Sätra. 5.400.000 3 

Längs statlig 
väg 

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen (fd. 
pizzerian) till busshållsplats på 
östra sidan av RV 70 och med 
anslutning mot befintlig GC-
väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

C26 
Separerad gc-
väg (500m) 

Från busshållsplats vid 
RV70/Hjultorget och söder ut 
till Clas Ohlson-lagret på östra 
sidan av RV70 2.000.000 1   

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   

P5 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Insjövägen, strax norr om 
Stengärdsvägen 300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  

P7 
Hastighetssäkrad 
passage Passage över Faluvägen 300.000 1  

P8  
Hastighetssäkrad 
passage 

Passage över Faluvägen vid 
Holpinken 300.000 1  
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7.4.1 Kommentarer kring åtgärderna  
I Insjön så satsas det framförallt på att stärka stråket mellan Leksand och söder ut genom Insjön längs 

med RV70 och ner till Clas Ohlsons lager (C24 – C26).   

Utbyggnad av gc-nät vidare söderut mot Ål-Kilen (och Gagnef) behandlas i samband med framtida 

förstudie och utredningsarbete för ombyggnad av riksväg 70. Då bör GC-nätet utmed hela riksvägen 

behandlas i sin helhet. 

I södra Insjön planeras flera åtgärder längs med Stengärdsvägen samt hastighetssäkrade passager 

över densamma (P2 -P4). Längs Faluvägen kompletteras den nya cykelvägen med 2st passager (P7-

P8). 

Åtgärd C27 är en förbättring av befintlig gc-väg, asfaltering och belysning där det idag endast är 

grusväg. Söder om Stengärdsvägen förlängs cykelvägen till idrottsområdet.  

C20 avser belysning på befintlig GC-väg men utifrån att cykelvägen här ligger mellan statlig väg samt 

järnväg så behöver projektet genomföras i dialog med Trafikverket. Det behöver även utredas vem 

som äger GC-vägen. I dagsläget sköter dock Leksands kommun GC-vägen. 
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7.5 Centrala Leksand 
  

 

C19a 

C19b 

C32 

C29 

C30 

P9 

P10 

Ny eller upprustad cykelväg 

Prio 1  

Prio 2 

Prio 3 

Ny cykelpassage 

Prio 1 

Prio 2 

Prio 3 

 

C31 
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ID Åtgärd Anmärkning Kostnad  Prio  Rådiget 

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid 
värmeverket. b) Från befintlig 
GC-väg och vidare söder ut 
längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

C30 
Separerad GC-
väg (359) 

GC-väg längs Faluvägen mellan 
Leksandsvägen och 
Stationsgatan 1.400.000 2   

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

P9 Passage 
Över Siljansvägen vid 
Hedbergsvägen 300.000 1  

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000 1   

 

7.5.1 Kommentarer kring åtgärderna.  

Från förskolan Myran och det kommande bostadsområdet Lummerhöjden förbinds GC-nätet ner till 

Christinas väg där förbindelse finns ner mot centrala Leksand (C19) via befintlig GC-väg vid 

värmeverket. Behovet är kopplat till hur fort byggnationen av Lummerhöjden sker, samt koppling till 

verksamhetsområde Limhagens utbyggnad. 

I centrala Leksand är GC-nätet väl utbyggt men det finns behov av en del sammanlänkande sträckor 

(C30 och C31) och trafiksäkerhetshöjande passager.  

Ny passage (P9) över Siljansvägen i höjd med Hedbergsvägen för att säkra skolvägen för många barn 

och ungdomar. 

Ny passage (P10) planeras över Leksandsvägen vid Limsjöänget och ny GC-väg norr ut till 

verksamhetsområdet Limsjöänget.  

Från förskolan Rosen planeras en ny cykelväg öster ut mot byn Övermo (C32) en sträcka där många 

barn och unga rör sig dagligen.  
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7.6 Färdigt cykelnät 
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7.6.1 Cykelleder  
Intresset för att cykla växer så väl i vardagen som på fritiden och många väljer även en aktiv 

semestra, med så små klimatavtryck. Under pandemiåret 2020 växte friluftsintresset lavinartat 

och Leksands kommun verkar för att öka möjligheten att cykla tryggt och säkert. 

Kart- och informationsmaterial för cykellederna finns idag lättillgängligt för allmänheten via både 

hemsidor och app till telefon och plattor, vilket även borgar för att man alltid har aktuell 

information att tillgå. 

- Lokala cykelleder för rekreationscykling och mountainbike finns presenterade i text och med 

digitala kartor i Naturkartan som går att använda i både telefon och dator. Här finns en 

beskrivning av varje enskild led samt kartor som går att zooma in på och där man även kan se 

andra målpunkter som kan vara av intresse i närområdet. Leksands kommun har ansökt hos 

Trafikverket för att få cykelleden Leksandsturen godkänd för uppskyltning. Leksandsturens 

fyra slingor finns redan idag att tillgå via Naturkartan.   

 

 
Kartbild över Leksands kommuns lokala cykelleder.  
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- Regionala och nationella cykelleder, både Sverigeleden och Siljansleden passerar genom 

delar av Leksands kommun. Dessa leder har dock andra huvudmän som ansvarar för ledens 

skötsel. Även här finns digitala kartor att tillgå.  

 
Kartbild över Siljansleden från webbsidan Sweden by bike 

 

 
Kartbild över Sverigeleden från webbsidan Sweden by bike 
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7.7 Prioriterade projekt, inom 5 år  
Nedanstående projekt är uppräknade utan inbördes prioritetsordning. 

 

7.7.1 Tällberg skola, från Skolvägen till Gyllenehornet 

Ny GC-väg planeras från Skolvägen i öster mot Tällbergs skola och vidare mot hotell Gyllenehornet. 

Två hastighetssäkrade passager över den statliga vägen ingår i projektet.  

C1  
Separerad gc-
väg. (850m) 

Ny dragning från korsning 
"Skolvägen - Gyllenhornet".  3.400.000 1 

Längs statlig 
väg 

 

 

7.7.2 Förbi Tempo i Siljansnäs 
Kommunen önskar bygga en cykelväg från Sockenstugan förbi Tempofastigheten, längs med 

Björkbergsvägen, en sträcka där det rör sig många oskyddade trafikanter. Ett godkännande 

inhämtades från Trafikverket för ett par år sedan eftersom det inom det statliga vägområdet. Men 

ännu så återstår att få ett godkännande av fastighetsägaren.  

 

C9  
Separerad gc-
väg (80m) Förbi Tempofastigheten  320.000 1 

Längs statlig 
väg och över 
privat mark 

 

 

7.7.3 Förskolan Myran – Christinas väg, Limhagen 
Förskolan Myran och den kommande exploateringsområdet Lummerhöjden i norra Leksand har 

befintlig GC-vägsförbindelse väster ut mot Siljansvägen och därifrån vidare söder ut mot Leksand 

alternativt norr ut mot Hjortnäs/Tällberg. Det planeras även att byggas en GC-väg sydost mot 

Limhagsområdet för att förbinda ihop Lummerhöjden med Leksands östra delar och viktiga 

målpunkter som Vårdcentralen och Resecentrum.  

C19a + b 
Separerad gc-väg 
(450m + 600m) 

a) Från Förskolan Myran till 
befintlig GC-väg vid värmeverket. 
b) Från befintlig GC-väg och vidare 
söder ut längs Limhagsvägen till 
Christinas väg.  4.200.000 1   

 

 

7.7.4 Limsjöänget, inklusive passage över Leksandsvägen 
På södra sidan av Leksandsvägen öster ut mot RV70-Limjsön finns idag en befintlig GC-väg. 

Det planeras för en ny passage över Leksandsvägen samt en förlängning av GC-vägen i nordlig 

riktning in mot verksamhetsområdet Limjöänget i höjd med Sibylla/Cirkel K.  

C29 
Separerad GC-
väg (250m) Limsjöänget 1.000.000               1   

P10 Passage  
Över Leksandsvägen mot 
Limsjöänget 350.000               1   
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7.7.5 Hotellbacken 
Hotellbacken byggs om och stängs av för genomfartstrafik. Oskyddade trafikanter kan ta sig fram 

genom en mindre park.  

C31 

GC-väg, delvis 
separerad 
(120m) Hotellbacken 450.000 1  

 

7.7.6 Övermo – förskolan Rosen 
Det har under flera år lyfts ett behov av ny GC-väg från Övermo/Edshult in väster ut mot förskolan 

Rosen utifrån att det är många unga och gamla som går och cyklar in mot Åkerö och Leksand. Här 

planeras nu en separerad GC-väg på norra sidan av Övermovägen. 

C32 
Separerad GC-
väg (900m) 

Från förskolan Rosen till 
Övermo 3.600.000 1   

 

 

7.7.7 Leksand – Häradsbygden, Gärde  
Pågående projekt för att binda ihop stråket Leksand – Insjön genom en ny GC-väg mellan befintlig 

GC-väg vid Moskogsområdet via Yttermo till Häradsbygden, Gärde och anslutning mot befintlig GC-

väg längs RV70 mot Insjön.   

 

C15 a - c 

Separerad gc-
väg (0,7 + 
2,0+0,5km) 

a) Från Moskogsområdet till norra 
sidan av Yttermo. b) Från södra 
sidan av Yttemo till korsning Gärde 
Stationsvägen. c) Från södra sidan 
Gärde till väg mot Ytteråkerö. 
Dragningen är utanför det statliga 
vägområdet men med anslutningar 
till den statliga vägen.  11.000.000 1 

Längs statlig 
väg och privata 
markägare.  

C16 
Separerad gc-
väg (280m) 

Genom Yttermo. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet. 1.000.000 1 

Längs statlig 
väg 

C17 
Separerad gc-
väg (300m) 

Genom Gärde. Måste ske i dialog 
med TRV, alternativt ny dragning 
utanför det statliga vägområdet.  1.2000.000 1 

Längs statlig 
väg 
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7.7.8 Furuvägen – Idrottsområdet i Insjön  
Den befintliga GC-vägen från Furuvägen till Stengärdsvägen i södra Insjön rustas upp och förlängs via 

en passage över Stengärdsvägen och vidare söder ut mot idrottsområdet som en separerad GC-väg. 

Även förbindelsen mot Järnmalmsvägen rustas upp i samband med detta.  

C27a +b 
Separerad gc-
väg (700m) 

a) Upprustning från Furuvägen 
till Järnmalmsvägen samt från 
Furuvägen till Stengärdsvägen. 
b) Ny GC-väg från 
Stengärdsvägen söder ut till 
idrottsområde nybyggnation 
av separerad GC-väg. 2.800.000 1   

 

 

7.7.9 Stengärdsvägen  
Ny GC-väg planeras från RV70 i väster till Skogsvägen i öster längs med Stengärdsvägen i södra 

Insjön. Tre passager byggs även över vägen. 

C28 
Separerad gc-
väg (350m) 

Från Insjövägen till 
Knippbohedsvägen och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
väster om Skogsvägen, längs 
med Stengärdsvägen. 1.400.000 1   

P2 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Vabäcksvägen 300.000 1   

P3 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen, mot 
Knippbohedsvägen 300.000 1   

P4 
Hastighetssäkrad 
passage 

Över Stengärdsvägen söder 
om Skogsvägen. 300.000 1   
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7.7.10 Insjön, i nord-sydlig riktning  
Ny och förbättrad GC-väg planeras att byggas genom Insjön på RV70 östra sida. Sträckningen 

planeras att gå från före detta pizzerian på Tunstavägen söder ut via Hjultorget. I framtiden planeras 

även sträckan att förlängas ner mot Clas Ohlsons lager. Detta ses som en viktig länk för framförallt 

arbetspendling mellan Leksand och Insjön, men i framtiden så utgör den även del i en regional GC-

väg söder ut mot Åhl-kilen och Gagnefs kommun.   

C24 
Separerad gc-
väg (300m) 

Från Tunstavägen  till 
busshållsplats på östra sidan 
av RV 70 och med anslutning 
mot befintlig GC-väg. 1.200.000 1   

C25 
Separerad gc-
väg (800m) 

Ny sträcka från Timmervägen 
ner mot P6 inkl. passage öster 
om rondell och med 
anslutning till befintlig GC-väg 
mot Hjultorget.  3.300.000 1   

P6 
Hastighetssäkrad 
passage 

Clas Ohlsons väg, öster om 
rondell 300.000 1  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 136 Dnr 2021/1151 

Föreskrifter avfall Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutsunderlag 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna – DVA:s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 

enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB  
 

Beslutet skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se

463

mailto:info@dvaab.se
mailto:miljoenheten@leksand.se


 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-12 

Referens 
Dnr 2021/1151    

Miljöenheten 
Petrus Tengnér, 80206 
petrus.tengner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av föreskrifter för avfallshantering, 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB har begärt att kommunstyrelsen fattar beslut om 
att revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering med 
anledning av förändringar i lagstiftningen. De nuvarande föreskrifterna 
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2, dnr 2014/1499. 
 
Förslag till revidering av föreskrifterna har tagits fram av Dala Vatten och 
Avfall AB i samarbete med miljöinspektörer i ägarkommunerna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Revideringen av föreskrifterna föranleds av att det har skett förändringar i 
lagstiftningen. 
 

 Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte 
längre från begreppet ”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall 
under kommunalt ansvar”.  

 Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt 
lagrum avseende de revideringar som har skett i Miljöbalken 
(1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).  

 2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret 
för insamling och återvinning övergår från 2022-01-01 till 
kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner 
av avfall samt sorteringsanvisningar.  

 Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och 
förtydliganden gjorts.  

Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka före-
skrifternas principiella utformning och kan därmed beslutas av 
Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna). 
 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  

1. Revidera Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering i 
enlighet med förslaget från Dala Vatten och Avfall AB. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-10-12 
 

Referens 
Dnr 2021/1151 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Begäran från Dala Vatten och Avfall om revidering av föreskrifterna 
Förslag till föreskrifter för avfallshantering 
Föreskrifterna - DVA’s förslag med kommentarer 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-12 

Slutligt beslut skickas till 
Dala Vatten och Avfall AB, info@dvaab.se 
Miljöenheten, miljoenheten@leksand.se 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 
 

Leksands kommun 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2,  

Dnr 2014/1499 

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 161 

Reviderad av kommunstyrelsen 2021-xx-xx, § xxx 

 

Gul markering = ändring 

Grön markering = nytt 

Röd markering = tas bort 

Kommenterad [MLL1]: Kommunens avfallsansvar bestäms från 
1 augusti 2020 inte längre från begreppet hushållsavfall. I den 
gemensamma Dalamallen och i Avfall Sveriges mall för föreskrifter 
skriver man numer ”Föreskrifter om avfallshantering”. 
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Föreskrifter om avfallshantering  

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering 

av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 

avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma 

rättvisa förutsättningar.   

Den 16 februari 2015 antog Leksands kommunfullmäktige beslut om att 

fastställa föreskrifterna. Föreskrifterna reviderades 2021-xx-xx. 

Kommunen ansvarar för att avfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken 

hämtas, transporteras bort och behandlas på bästa möjliga sätt för 

hälsa och miljö.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen; 

• kommunalt avfall,  

• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 

personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) 

hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och 

sammansättning liknar hushållsspillvatten,  

• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 

• bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet (gäller från 1 januari 2023). 

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för 

bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för kommunens 

avfallshantering. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar 

och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter 

träder i kraft 2015-04-01, då föreskrifter om avfallshantering för 

Leksands kommun fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26, 

upphör att gälla. Reviderade föreskrifter träder ikraft 2022-01-01. Beslut 

om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om 

avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat 

annat. 

Kommenterad [MLL2]: Ersätter ”hantering av hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL3]: Ändrat från 11 § 

Kommenterad [MLL4]: Tillägg om revidering 

Kommenterad [MLL5]: Nytt stycke vid revidering i enlighet 
med kommunens ansvar från och med 2020-08-01 

Kommenterad [MLL6]: Tillägg om revidering 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  

(1–2 §§) 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och 

avfallsförordningen (2020:614) 

• regleringar om avfallshantering i 

förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken 

• övriga författningar angående hantering av 

avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av de författningar som anges i första 

stycket gäller dessa föreskrifter om 

avfallshantering. 

DEFINITIONER 

2 § Termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR (3–8 §§) 
3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för 
insamlingen och behandlingen av avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen till det 
kommunala bolaget Leksand Vatten AB och 
Dala Vatten och Avfall AB (fortsättningsvis 
benämnt DVA) sköter driften.   
 
Smärre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av kommunstyrelsen.  
 
4 § DVA ansvarar för att hämtning sker vid 

fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 

överenskommen plats eller av 

Kommunstyrelsen (KS) anvisad plats. 

5 § Avgift tas ut i enlighet med gällande 

avfallstaxa.  

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter 

ansvarar Kommunstyrelsen (KS).  

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av DVA 

om inte annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till DVA 

respektive KS att utfärda råd och 

rekommendationer rörande:  

A. Sorteringsguide (DVA) 

B. Avfall från enskilda avloppsanläggningar 

(DVA och KS i samverkan)  

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 

transportvägar (DVA) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till 

föreskrifterna gemensamt med 

tillsynsmyndigheten (DVA och KS i 

samverkan) 

E. Guide för hemkompostering (KS) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR (9–14 §§) 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 

möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 

ska överlämnas till DVA för borttransport. 

Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot DVA gällande 

abonnemang och avgifter är alltid 

fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 

avfall under kommunalt ansvar normalt 

uppkommer, ska ha ett abonnemang. 

Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla 

abonnemang till DVA. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 

dessa inom sig utse en huvudman som 

 
1 Fastighetsinnehavare enligt 

Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 

fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter 

nyttjanderättshavare.  

Kommenterad [MLL8]: Ändrat från 2011:927 

Kommenterad [MLL9]: Ny hänvisning till bilaga 

Kommenterad [MLL10]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL11]: Ersätter DVAAB 

Kommenterad [MLL12]: Ändrat från utskottet för 
Samhällsbyggnad (SB) 
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ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  

DVA har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 

skilda platser där avfall under kommunalt 

ansvar normalt uppkommer ska abonnemang 

finnas för varje sådan plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 

som påverkar abonnemanget, 

avfallshanteringen eller annan ändring som 

berör abonnemang eller avfallshantering ska 

snarast meddelas DVA. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 

säkerställa att; 

• Den eller de som bor i eller är verksam på 

fastigheten i erforderlig omfattning 

informeras om gällande föreskrifter och 

regler för avfallshantering. 

• avfall under kommunalt ansvar sorteras 

enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, 

emballeras så att skada eller annan 

olägenhet inte uppkommer och lämnas till 

DVA eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, 

Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter.  

• Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den 

lätt kan tillslutas och att den inte blir så 

tung att det blir uppenbara svårigheter att 

flytta den. 

• DVA och entreprenören har tillträde till de 

utrymmen i fastigheten där arbetet ska 

utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 

endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 

vid begäran om hämtning lämnas till DVA.  

• Installationer för avfallshantering såsom 

behållare, avfallsskåp och avfallsutrymmen 

i fastigheten sköts och underhålls så att 

hämtning underlättas.  

• Transport- och dragväg fram till 

behållarens hämtnings- och tömningsplats 

hålls i lättframkomligt skick. 

Transportvägen ska röjas från snö och 

hållas halkfri. Det är DVA som avgör när 

detta uppfyllts. 

• Väg och tomtmark som nyttjas vid 

hämtning dimensioneras och hålls i sådant 

skick att de är farbara för hämtningsfordon 

under av DVA planerad hämtningstid.  

 

13 § Om kraven i 12 § inte uppfylls och inte 

fastighetsägaren åtgärdar bristerna, eller det 

finns risk att olägenhet för människors hälsa 

och miljön uppstår, har DVA rätt att hämta 

avfallet mot en extra avgift för 

fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

DVA har rätt att i behållare utföra 

kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Behållare som anskaffas och ägs av 

fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 

hämtningssystem. Behållarens placering och 

utformning ska godkännas av DVA.  

15 § Samfällighet kan iträda sig 

fastighetsinnehavarens ansvar om 

anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 

stadgar medger detta. 

KÄRLAVFALL (16–19 §§) 

HÄMTNINGSOMRÅDEN 

16 § Kommunen är indelad i 

hämtningsområden, se bilaga 2. 

17 § Hämtning utförs, i den ordning som DVA 

bestämmer.  

HÄMTNINGSINTERVALL 

18 § Hämtning av kärlavfall utförs enligt nedan 

angivna bestämmelser: 

• Ordinarie hämtning sker varannan vecka 

av matavfall samt var fjärde vecka av 

brännbart restavfall året om. 

• Hos verksamheter med 

livsmedelshantering bör hämtning av 

matavfall ske varje vecka. 

• Från fritidshus sker hämtning normalt 

varannan vecka av matavfall samt var 

fjärde vecka av brännbart restavfall under 

perioden 1 maj till och med 30 september. 

Kommenterad [MLL13]: Tillägg i enlighet med nuvarande 
benämning 

470



Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 

 6 

Hämtning utöver vad som anges i 

föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN 

19 § Fastighetsinnehavare kan efter DVAs 

godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning 

vid fastighetsgräns med ett gemensamt 

hämtställe. Samtliga fastighetsinnehavare ska 

vara överens om detta.  

Förutsättningarna för det gemensamma 

hämtstället regleras enligt avtal. 

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPS-

ANLÄGGNINGAR (20–25 §§) 

SLAM 

20 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 

avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

21 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 

tömning enligt DVA lämnade anvisningar. 

DVA har rätt att lämna kvar vattenfasen i 

slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

22 § Tömning ska ske så ofta att god funktion 

upprätthålls. 

Hämtning av slam från slamavskiljare med 

ansluten WC ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och 

tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

Tömning av sluten tank ska ske minst vart 

tredje år.  

LATRIN 

23 § För latrin får endast behållare som 

godkänts av DVA användas. Latrinbehållare 

tillhandahålls av DVA mot särskild ersättning.  

Latrinkärl kan efter beställning hämtas vid 

fastigheten.  

FOSFORFÄLLOR  

24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 

jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 

som föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 

25 § Slam från minireningsverk ska tömmas 

minst en gång per år eller enligt intervall som 

föreskrivits i gällande tillstånd för 

anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 

inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 

hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE (26 §) 
26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

anläggningens anskaffning, skötsel och 

underhåll och att den töms så att avsedd 

funktion upprätthålls.  

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att 

god funktion upprätthålls och att olägenhet för 

allmän VA-anläggning samt människors hälsa 

och miljö inte uppkommer.  

Tömning ska ske minst en gång per månad 

eller enligt överenskommelse med DVVAB 

(VA-avdelningen). 

Tömning ska ske genom DVAs försorg. 

TRÄDGÅRDSAVFALL (27 §) 
27 § Kompostering eller eldning av 

trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 

tillåten i hela kommunen under förutsättning att 

det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
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och det i övrigt inte strider mot författning eller 

eldningsförbud.  

ANMÄLNINGSÄRENDEN (28–34 

§§) 

GENERELLA REGLER 

28 § Anmälan kan ses som ett meddelande om 

ett visst sakförhållande. Bekräftelse delges 

anmälaren som kvittens på mottagen anmälan.  

Anmälan ska vara skriftlig och gälla 

fastighetsinnehavare.  

DELAT KÄRL 

29 § Upp till två fastighetsinnehavare kan få 

dela kärl. För delat kärl behållare krävs att 

parterna är överens, att bostadshusen är 

närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för 

villahushåll/fritidshus, samt att parterna har 

samma typ av hämtningsabonnemang.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL 
30 § Utsträckt hämtningsintervall till var 

åttonde vecka för brännbart restavfall kan 

anmälas till DVA. En förutsättning är att kraven 

i 12 § uppfylls.  

DVA gör löpande översyn om 

hämtningsintervallet kan kvarstå.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL 
31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst fyra månader 

för permanentbostäder och minst hela 

hämtningssäsongen för fritidshus.  

Begäran ska ha inkommit senast en månad 

innan avsedd uppehållsperiod för fastigheter 

som har sophämtning året runt eller före 1 april 

för fritidshus med sophämtning sommartid.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
32 § Matavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö. Komposteringen 

ska ske enligt KS anvisningar.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 

från angivna förutsättningar hänvisas kunden 

till att istället lämna in en ansökan till KS. 

33 § Latrinavfall får komposteras på den egna 

fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 

människors hälsa och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får 

omhändertas på den egna fastigheten om det 

kan ske utan olägenhet för människors hälsa 

och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

ANSÖKNINGSÄRENDEN (35–38 §§) 

GENERELLA REGLER 

35 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 

till KS.  

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och 

avse fastighetsinnehavare.  

Beviljande av dispens kräver att ingen 

olägenhet uppkommer för människors hälsa 

eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 

dispens. 

Dispenser ska vara tidsbegränsade.  

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 

avviker från beslutad dispens kan KS upphäva 

meddelat beslut.  

Kommenterad [MLL14]: Ersätter ”Gemensam behållare” 

Kommenterad [MLL15]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL16]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden. 

Kommenterad [MLL17]: Ändrat från ”max” 

Kommenterad [MLL18]: Förtydligande som överensstämmer 
med handläggningsrutiner för dessa ärenden.  
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
36 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan 

medges om det finns särskilda skäl och 

fastighetsinnehavaren kan visa att den själv 

kan ta hand om sitt brännbara restavfall och 

matavfall på ett sätt som är betryggande för 

människors hälsa och miljön. 

Beslut gäller upp till 3 år. 

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL SLAM 

37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från 

enskilda avloppsanläggningar kan medges om 

belastningen är låg.   

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot 

ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.  

Beslut om förlängt hämtningsintervall medges 

per kalenderår och gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
38 § Uppehåll i hämtning kan medges om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid av minst ett år. Begäran 

ska ha inkommit senast en månad innan 

avsedd uppehållsperiod.  

Beslut om uppehåll medges per kalenderår 

och gäller upp till tre år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER 

KOMMUNALT ANSVAR (39–40 §§) 
39 § Den som yrkesmässigt bedriver 

verksamhet där det uppstår annat avfall än 

avfall under kommunalt ansvar, ska på 

begäran lämna uppgifter till KS i fråga om 

avfallets art, sammansättning, mängd och 

hantering. 

40 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till 

Sverige för in eller säljer en förpackning eller 

en vara som är innesluten i en sådan 

förpackning, ska på begäran lämna uppgifter 

till KS i fråga om förpackningsavfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering. 

UTVECKLINGSARBETE (41 §) 
41 § DVA har rätt att i samråd med KS bedriva 

utvecklingsarbete för att uppfylla 

avfallsplanens intentioner vad gäller minskning 

av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. 

Arbetet kan innefatta exempelvis: 

• Hämtningsintervall 

• Gemensamma hämtställen 

Kommenterad [MLL19]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL20]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL21]: Tillägg som förtydligar, innebär ingen 
ändring i hur handläggning sker och beslut fattas.  

Kommenterad [MLL22]: Ersätter ”max” 

Kommenterad [MLL23]: Tillägg vid revidering 

Kommenterad [MLL24]: Tillägg som förtydligar, innebär ingen 
ändring i hur handläggning sker och beslut fattas. 

Kommenterad [MLL25]: Ersätter ”max” 
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Bilaga 1. Definitioner av avfall samt sorteringsanvisningar 

Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide (dalaavfall.se) samt anvisningar på 

återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna 

gärna till återbruk. 

AVFALLSSLAG DEFINITION OCH HANTERING 

Brännbart restavfall Brännbart restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 

förpackning, eller ingår i någon annan fraktion nedan, men som är brännbart 

och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.  

Brännbart restavfall läggs i soppåse i kärlet för brännbart restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 

får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. 

Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. Matavfall 

läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA och sedan i kärlet för matavfall.  

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis är för 

stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 

återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning i enlighet 

med tilläggstjänst som DVA erbjuder. På återvinningscentralen ska grovavfallet 

sorteras och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

• möbler och mattor  

• barnvagnar  

• pulkor och skidor 

• gräsklippare och trädgårdsslangar  

• isolering, porslin och keramik 

• trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper lämnas i de 

insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.  

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, lösningsmedel och 

avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral 

eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Deponi Deponi är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. Deponi lämnas på 

återvinningscentral eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Kommenterad [MLL26]: Ändring av rubrik 

Kommenterad [MLL27]: Ny instruktion/förtydligande 

Kommenterad [MLL28]: Ändring av rubrik 

Kommenterad [MLL29]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL30]: Ersätter ”hushållsavfall” 

Kommenterad [MLL31]: Ersätter hushållsavfall, förtydligande 

Kommenterad [MLL32]: Ersätter ”Kärl- och säckavfall” 

Kommenterad [MLL33]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL34]: Ersätter, kompletterar och förtydligar 
tidigare skrivning 

Kommenterad [MLL35]: Nytt med hänvisning till kommunens 
ansvar från och med 2022-01-01 

Kommenterad [MLL36]: Förtydigande 

Kommenterad [MLL37]: Stryks då detta ingår i grovavfall ovan 
och då begreppet ”deponi” inte längre används vid DVA:s 
återvinningscentraler 
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Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, elektriska 

produkter, förpackningar, läkemedel och radioaktiva produkter.  

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 

producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna bilaga).  

Förpackningar Förpackningar ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av 

producenterna.  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apoteket. 

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra elektriska 

produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och elektronikavfall 

lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos 

återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns hämtas vid fastighetsgräns efter 

beställning i enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. 

Fett Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt 

DVAs anvisningar. 

Animaliska biprodukter 

(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 

 

 

 

 

Kommenterad [MLL38]: Förtydligande 

Kommenterad [MLL39]: Nytt, förtydligande  

Kommenterad [MLL40]: Nytt, förtydligande 
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Kontaktuppgifter 

Leksands kommun 

Telefon: 0247-800 00 

E-post: kommun@leksand.se 
Postadress: 793 80 Leksand 

Besöksadress: Torget 5 
www.leksand.se 

 

Dala Vatten och Avfall AB 

Telefon: 0247–44 100 

E-post: info@dvaab.se 

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand 

Besöksadress: Tallskogsvägen 1 

www.dalavattenavfall.se 
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Sv: Revidering avfallsföreskrifter, vps

Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se>
Tis 2021-09-21 13:00
Till:  Miljöenheten <miljoenheten@leksand.se>
Kopia:  Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>

4 bifogade filer (2 MB)
Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 med kommentarer MLG 210921.pdf; Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4
utan kommentarer MLG 210921.doc; Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 utan kommentarer MLG 210921.pdf;
Föreskrifter Avfallshantering Leksand Rev 4 med kommentarer MLG 210921.doc;

Hej!
 
Då kommer här en mer ”formell” begäran från mig/DVA om att Leksands kommun ska revidera
avfallsföreskrifterna.
 
 
Leksands kommuns föreskrifter för avfallshantering måste revideras inför 2022 med anledning av
följande:
 

Från och med 1 augusti 2020 bestäms kommunens avfallsansvar inte längre från begreppet
”Hushållsavfall” utan från begreppet ”Avfall under kommunalt ansvar”.
Föreskrifterna behöver uppdateras så att de hänvisar till korrekt lagrum avseende de revideringar
som har skett i Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614).
2021-12-31 upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och återvinning
övergår från 2022-01-01 till kommunerna vilket kräver ett förtydligande i Bilaga 1 – Definitioner av
avfall samt sorteringsanvisningar.
Utöver ovanstående har vissa redaktionella förändringar och förtydliganden gjorts.

 
Ändringarna enligt ovan bedöms vara smärre och inte påverka föreskrifternas principiella utformning och
kan därmed beslutas av Kommunstyrelsen (se 4 § i föreskrifterna).
 
Revidering av föreskrifterna har gjorts av undertecknad i samarbete med miljöinspektörer från samtliga av
Dala Vatten och Avfalls ägarkommuner. Då föreskrifterna är kommunens styrande dokument måste
revideringen nu initieras av kommunen, jag vill därför be tjänstemännen på Miljöenheten att se till att
ärendet behandlas i Kommunstyrelsen i god tid för årsskiftet.
 
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg
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Från: Malin Liss Lundeberg  
Skickat: den 21 september 2021 12:05 
Till: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Jo, det står så i Vansbros förskrifter, jag ändrar, tack för snabbt svar!
 
Kom ihåg att ta lunch! 😉
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg

 

 
Från: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>  
Skickat: den 21 september 2021 12:04 
Till: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Ändra �ll KS. Står det inte så i Vansbros föreskri�er också? 
KS delegerar vissa beslut �ll utsko�et, och andra �ll oss handläggare.
Sedan får vi förtydliga i vår informa�on a� det är miljöenheten som �llsynar och handlägger
ärenden.
/ Petrus

Från: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Skickat: den 21 september 2021 12:00 
Till: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej Petrus,
 
Känner mig lite förvirrad, 😊 ska jag ändra till Kommunstyrelsen (KS) eller låta det fortsatt stå utskottet
för samhällsbyggnad (SB)?
 
 
Vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg

 

479

http://www.dalavattenavfall.se/
https://www.dalavattenavfall.se/avfall-och-atervinning/minimeringsmastarna.html
https://www.dalavattenavfall.se/vatten-och-avlopp/kranmarkt.html
mailto:petrus.tengner@leksand.se
mailto:malin.lisslundeberg@dvaab.se
mailto:malin.lisslundeberg@dvaab.se
mailto:petrus.tengner@leksand.se
http://www.dalavattenavfall.se/


2021-09-23 15:38 E-post - Petrus Tengnér - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210920004.05 3/4

 
Från: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se>  
Skickat: den 21 september 2021 11:32 
Till: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Ämne: Sv: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej!
Det är ju KS som är den formella myndigheten, så låt det stå så. Samhällsbyggnad är e� utsko�. av
KS.
På förvaltningsnivå heter det dock "Sektor samhällsutveckling".
Nu omfa�as väl kommunens verksamheter sällan av den typ av ärenden som föreskri�erna gäller,
men jävsnämnden är myndighet när kommunen själv är sökande.
 
Ärendet är påbörjat inom kommunen för a� komma upp på KS i oktober (tror jag det är).
 
Med vänlig hälsning
 
Petrus Tengnér
miljöinspektör
Myndighetsavdelningen
0247-80206
petrus.tengner@leksand.se
 

 

Från: Malin Liss Lundeberg <malin.lisslundeberg@dvaab.se> 
Skickat: den 21 september 2021 10:36 
Till: Miljöenheten <miljoenheten@leksand.se>
Kopia: Petrus Tengnér <petrus.tengner@leksand.se> 
Ämne: Revidering avfallsföreskri�er, vps
 
Hej,
 
Jag vill be om återkoppling på turkosmarkerade avsnitt i förslag till reviderade avfallsföreskrifter.
 
Så fort jag har fått detta till mig kommer jag att göra de ändringar som behövs och skicka föreskrifterna
till er för att ni lyfter dessa till beslut om revidering i KS snarast möjligt innan årsskiftet.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Malin Liss Lundeberg
Strateg Avfall
0247-44 1 32
dalavattenavfall.se
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VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Rättviks Kommun. Klicka
inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet
att innehållet är säkert.

VARNING: Detta meddelande kommer utifrån och inte från någon inom Rättviks Kommun. Klicka
inte på några länkar eller öppna några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren eller vet
att innehållet är säkert.
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING 
 

Leksands kommun 
 
 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 2,  
Dnr 2014/1499 

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 161 

Reviderad av kommunstyrelsen 2021-xx-xx, § xxx 
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Föreskrifter om avfallshantering  

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering 
av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 
avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma 
rättvisa förutsättningar.   

Den 16 februari 2015 antog Leksands kommunfullmäktige beslut om att 
fastställa föreskrifterna. Föreskrifterna reviderades 2021-xx-xx. 

Kommunen ansvarar för att avfall enligt 15 kap 20 § Miljöbalken hämtas, 
transporteras bort och behandlas på bästa möjliga sätt för hälsa och 
miljö.  

Den kommunala renhållningsskyldigheten omfattar avfallsslagen; 
 kommunalt avfall,  
 avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast används för a) 
hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten,  

 latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och 
 bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet (gäller från 1 januari 2023). 

Till och med utgången av 2022 har kommunen behandlingsansvar för 
bygg- och rivningsavfall som uppstår i hushåll. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för kommunens 
avfallshantering. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar 
och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter 
träder i kraft 2015-04-01, då föreskrifter om avfallshantering för 
Leksands kommun fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26, 
upphör att gälla. Reviderade föreskrifter träder ikraft 2022-01-01. Beslut 
om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om 
avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat 
annat. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  
(1–2 §§) 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

 Miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2020:614) 

 regleringar om avfallshantering i 
förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken 

 övriga författningar angående hantering av 
avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av de författningar som anges i första 
stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. 

DEFINITIONER 
2 § Termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
Miljöbalken och avfallsförordningen. 

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR (3–8 §§) 
3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för 
insamlingen och behandlingen av avfall under 
kommunalt ansvar i kommunen till det 
kommunala bolaget Leksand Vatten AB och 
Dala Vatten och Avfall AB (fortsättningsvis 
benämnt DVA) sköter driften.   
 
Smärre ändringar i renhållningsordningen på 
grund av ändrad lagstiftning eller andra 
direktiv, som inte påverkar 
renhållningsordningens principiella utformning, 
beslutas av kommunstyrelsen.  
 
4 § DVA ansvarar för att hämtning sker vid 
fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 
överenskommen plats eller av 
Kommunstyrelsen (KS) anvisad plats. 

5 § Avgift tas ut i enlighet med gällande 
avfallstaxa.  

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter 
ansvarar Kommunstyrelsen (KS).  

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av DVA 
om inte annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till DVA 
respektive KS att utfärda råd och 
rekommendationer rörande:  

A. Sorteringsguide (DVA) 
B. Avfall från enskilda avloppsanläggningar 

(DVA och KS i samverkan)  
C. Placering kärl, avfallsutrymmen och 

transportvägar (DVA) 
D. Handläggning av ärenden kopplat till 

föreskrifterna gemensamt med 
tillsynsmyndigheten (DVA och KS i 
samverkan) 

E. Guide för hemkompostering (KS) 

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 

ANSVAR (9–14 §§) 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa 
möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter 
ska överlämnas till DVA för borttransport. 
Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot DVA gällande 
abonnemang och avgifter är alltid 
fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 
avfall under kommunalt ansvar normalt 
uppkommer, ska ha ett abonnemang. 
Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla 
abonnemang till DVA. 

Om en fastighet har flera innehavare ska 
dessa inom sig utse en huvudman som 

 
1 Fastighetsinnehavare enligt 
Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med 
fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter 
nyttjanderättshavare.  
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ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor.  
DVA har annars rätt att utse huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt 
skilda platser där avfall under kommunalt 
ansvar normalt uppkommer ska abonnemang 
finnas för varje sådan plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet 
som påverkar abonnemanget, 
avfallshanteringen eller annan ändring som 
berör abonnemang eller avfallshantering ska 
snarast meddelas DVA. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att 
säkerställa att; 

 Den eller de som bor i eller är verksam på 
fastigheten i erforderlig omfattning 
informeras om gällande föreskrifter och 
regler för avfallshantering. 

 avfall under kommunalt ansvar sorteras 
enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, 
emballeras så att skada eller annan 
olägenhet inte uppkommer och lämnas till 
DVA eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, 
Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter.  

 Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den 
lätt kan tillslutas och att den inte blir så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att 
flytta den. 

 DVA och entreprenören har tillträde till de 
utrymmen i fastigheten där arbetet ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som 
endast ger tillträde till avfallsutrymme ska 
vid begäran om hämtning lämnas till DVA.  

 Installationer för avfallshantering såsom 
behållare, avfallsskåp och avfallsutrymmen 
i fastigheten sköts och underhålls så att 
hämtning underlättas.  

 Transport- och dragväg fram till 
behållarens hämtnings- och tömningsplats 
hålls i lättframkomligt skick. 
Transportvägen ska röjas från snö och 
hållas halkfri. Det är DVA som avgör när 
detta uppfyllts. 

 Väg och tomtmark som nyttjas vid 
hämtning dimensioneras och hålls i sådant 

skick att de är farbara för hämtningsfordon 
under av DVA planerad hämtningstid.  

 

13 § Om kraven i 12 § inte uppfylls och inte 
fastighetsägaren åtgärdar bristerna, eller det 
finns risk att olägenhet för människors hälsa 
och miljön uppstår, har DVA rätt att hämta 
avfallet mot en extra avgift för 
fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

DVA har rätt att i behållare utföra 
kvalitetskontroll av sortering och emballering. 

14 § Behållare som anskaffas och ägs av 
fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 
hämtningssystem. Behållarens placering och 
utformning ska godkännas av DVA.  

15 § Samfällighet kan iträda sig 
fastighetsinnehavarens ansvar om 
anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens 
stadgar medger detta. 

KÄRLAVFALL (16–19 §§) 

HÄMTNINGSOMRÅDEN 
16 § Kommunen är indelad i 
hämtningsområden, se bilaga 2. 

17 § Hämtning utförs, i den ordning som DVA 
bestämmer.  

HÄMTNINGSINTERVALL 
18 § Hämtning av kärlavfall utförs enligt nedan 
angivna bestämmelser: 

 Ordinarie hämtning sker varannan vecka 
av matavfall samt var fjärde vecka av 
brännbart restavfall året om. 

 Hos verksamheter med 
livsmedelshantering bör hämtning av 
matavfall ske varje vecka. 

 Från fritidshus sker hämtning normalt 
varannan vecka av matavfall samt var 
fjärde vecka av brännbart restavfall under 
perioden 1 maj till och med 30 september. 
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Hämtning utöver vad som anges i 
föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN 

19 § Fastighetsinnehavare kan efter DVAs 
godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning 
vid fastighetsgräns med ett gemensamt 
hämtställe. Samtliga fastighetsinnehavare ska 
vara överens om detta.  

Förutsättningarna för det gemensamma 
hämtstället regleras enligt avtal. 

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPS-
ANLÄGGNINGAR (20–25 §§) 

SLAM 
20 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll och att den töms så att avsedd 
funktion upprätthålls.  

21 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för 
tömning enligt DVA lämnade anvisningar. 

DVA har rätt att lämna kvar vattenfasen i 
slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

22 § Tömning ska ske så ofta att god funktion 
upprätthålls. 

Hämtning av slam från slamavskiljare med 
ansluten WC ska ske minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och 
tvättvatten ska ske minst vartannat år. 

Tömning av sluten tank ska ske minst vart 
tredje år.  

LATRIN 
23 § För latrin får endast behållare som 
godkänts av DVA användas. Latrinbehållare 
tillhandahålls av DVA mot särskild ersättning.  

Latrinkärl kan efter beställning hämtas vid 
fastigheten.  

FOSFORFÄLLOR  
24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska tömmas enligt intervall 
som föreskrivits i gällande tillstånd för 
anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 
inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

MINIRENINGSVERK 
25 § Slam från minireningsverk ska tömmas 
minst en gång per år eller enligt intervall som 
föreskrivits i gällande tillstånd för 
anläggningen. 

Hämtning ska ske genom DVAs försorg om 
inte annat anges i tillstånd. 

Instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE (26 §) 
26 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
anläggningens anskaffning, skötsel och 
underhåll och att den töms så att avsedd 
funktion upprätthålls.  

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta att 
god funktion upprätthålls och att olägenhet för 
allmän VA-anläggning samt människors hälsa 
och miljö inte uppkommer.  

Tömning ska ske minst en gång per månad 
eller enligt överenskommelse med DVVAB 
(VA-avdelningen). 

Tömning ska ske genom DVAs försorg. 

TRÄDGÅRDSAVFALL (27 §) 
27 § Kompostering eller eldning av 
trädgårdsavfall på den egna fastigheten är 
tillåten i hela kommunen under förutsättning att 
det kan ske utan olägenhet för omgivningen 
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och det i övrigt inte strider mot författning eller 
eldningsförbud.  

ANMÄLNINGSÄRENDEN (28–34 

§§) 

GENERELLA REGLER 
28 § Anmälan kan ses som ett meddelande om 
ett visst sakförhållande. Bekräftelse delges 
anmälaren som kvittens på mottagen anmälan.  

Anmälan ska vara skriftlig och gälla 
fastighetsinnehavare.  

DELAT KÄRL 
29 § Upp till två fastighetsinnehavare kan få 
dela kärl. För delat kärl behållare krävs att 
parterna är överens, att bostadshusen är 
närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för 
villahushåll/fritidshus, samt att parterna har 
samma typ av hämtningsabonnemang.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL KÄRLAVFALL 
30 § Utsträckt hämtningsintervall till var 
åttonde vecka för brännbart restavfall kan 
anmälas till DVA. En förutsättning är att kraven 
i 12 § uppfylls.  

DVA gör löpande översyn om 
hämtningsintervallet kan kvarstå.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING KÄRLAVFALL 
31 § Uppehåll i hämtning kan begäras om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst fyra månader 
för permanentbostäder och minst hela 
hämtningssäsongen för fritidshus.  

Begäran ska ha inkommit senast en månad 
innan avsedd uppehållsperiod för fastigheter 
som har sophämtning året runt eller före 1 april 
för fritidshus med sophämtning sommartid.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
32 § Matavfall får komposteras på den egna 
fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Komposteringen 
ska ske enligt KS anvisningar.  

Anmälan sker till DVA. Om anmälan avviker 
från angivna förutsättningar hänvisas kunden 
till att istället lämna in en ansökan till KS. 

33 § Latrinavfall får komposteras på den egna 
fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

34 § Avfall från enskild avloppsanläggning får 
omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa 
och miljö.  

Anmälan sker till KS. 

ANSÖKNINGSÄRENDEN (35–38 §§) 

GENERELLA REGLER 
35 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan 
till KS.  

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och 
avse fastighetsinnehavare.  

Beviljande av dispens kräver att ingen 
olägenhet uppkommer för människors hälsa 
eller miljön samt att det finns särskilda skäl för 
dispens. 

Dispenser ska vara tidsbegränsade.  

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som 
avviker från beslutad dispens kan KS upphäva 
meddelat beslut.  
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BEFRIELSE FRÅN HÄMTNING AV KÄRLAVFALL 
36 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan 
medges om det finns särskilda skäl och 
fastighetsinnehavaren kan visa att den själv 
kan ta hand om sitt brännbara restavfall och 
matavfall på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön. 

Beslut gäller upp till 3 år. 

Skyldighet att betala fast avgift kvarstår. 

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL SLAM 
37 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från 
enskilda avloppsanläggningar kan medges om 
belastningen är låg.   

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot 
ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.  

Beslut om förlängt hämtningsintervall medges 
per kalenderår och gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
38 § Uppehåll i hämtning kan medges om 
fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst ett år. Begäran 
ska ha inkommit senast en månad innan 
avsedd uppehållsperiod.  

Beslut om uppehåll medges per kalenderår 
och gäller upp till tre år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER 

KOMMUNALT ANSVAR (39–40 §§) 
39 § Den som yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar, ska på 
begäran lämna uppgifter till KS i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och 
hantering. 

40 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till 
Sverige för in eller säljer en förpackning eller 
en vara som är innesluten i en sådan 
förpackning, ska på begäran lämna uppgifter 

till KS i fråga om förpackningsavfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering. 

UTVECKLINGSARBETE (41 §) 
41 § DVA har rätt att i samråd med KS bedriva 
utvecklingsarbete för att uppfylla 
avfallsplanens intentioner vad gäller minskning 
av avfallsmängder och minskad miljöpåverkan. 
Arbetet kan innefatta exempelvis: 

 Hämtningsintervall 
 Gemensamma hämtställen 
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Bilaga 1. Definitioner av avfall samt sorteringsanvisningar 

Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide (dalaavfall.se) samt anvisningar på 
återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna gärna 
till återbruk. 

AVFALLSSLAG DEFINITION OCH HANTERING 

Brännbart restavfall Brännbart restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 
förpackning, eller ingår i någon annan fraktion nedan, men som är brännbart 
och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.  

Brännbart restavfall läggs i soppåse i kärlet för brännbart restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning 
får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller 
dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. 
Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt kaffesump. Matavfall 
läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA och sedan i kärlet för matavfall.  

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis är för 
stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning i 
enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. På återvinningscentralen ska 
grovavfallet sorteras och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

 möbler och mattor  

 barnvagnar  

 pulkor och skidor 

 gräsklippare och trädgårdsslangar  

 isolering, porslin och keramik 

 trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper lämnas i 
de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.  

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, lösningsmedel och 
avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral 
eller i enlighet med DVAs anvisningar.  

Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, elektriska 
produkter, förpackningar, läkemedel och radioaktiva produkter.  

Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 
producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna bilaga).  
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Förpackningar Förpackningar ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av 
producenterna.  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apoteket. 

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra elektriska 
produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och elektronikavfall 
lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos 
återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns hämtas vid fastighetsgräns 
efter beställning i enlighet med tilläggstjänst som DVA erbjuder. 

Fett Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt 
DVAs anvisningar. 

Animaliska biprodukter 
(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk. 
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BILAGA 2. HÄMTNINGSOMRÅDEN 
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Kontaktuppgifter 

Leksands kommun 
Telefon: 0247-800 00 
E-post: kommun@leksand.se 
Postadress: 793 80 Leksand 
Besöksadress: Torget 5 
www.leksand.se 
 

Dala Vatten och Avfall AB 
Telefon: 0247–44 100 
E-post: info@dvaab.se 
Postadress: Box 234, 793 25 Leksand 
Besöksadress: Tallskogsvägen 1 
www.dalavattenavfall.se
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§ 109 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet med gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras till respektive kommuns 
förvaltning. Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen 
genomfört en samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och 
enheten för AME och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg 
man möjligheter till stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk 
samverkan, vilket förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
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ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med 
sammanslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå 
förlorad. Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli 
aktuellt med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 
2022, vilket passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst 
merarbete i och med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för 
ekonomiavdelningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns 
ekonomer bedömer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid 
budgetårets start planerar för en kommande sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur utbildningsutskottets sammanträdesprotokoll daterat 2021-09-07, 
§ 59 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 
Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 
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Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik 
Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Gå vidare med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma 

vuxenutbildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner 
med AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas 
av förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram 

förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna 
ska lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för 
berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom 
budget, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-07-01 

 

Beslutet skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, utbildningssektorn, Leksand 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand
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Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämn-
den Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rätt-
vik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma vuxen-
utbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. Detta 
med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en samlokalise-
ring av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för AME och integra-
tion. Från verksamhetens sida i Leksand såg man möjligheter till stora syner-
gieffekter genom en djupare organisatorisk samverkan, vilket förutsätter 
motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och Rättvik 
bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, 
april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-
14, § 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisa-
des för nämnden separat.  

Utredningen presenterades för kännedom för Allmänna utskottet 2021-08-
16, § 78. 

Förvaltningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred vuxenut-
bildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för vuxenutbild-
ningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra kommu-
ner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och andra 
myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån Arbetsför-
medlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara förberedda på 
att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge kommunmed-
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borgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen försörjning, samtidigt 
som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna anled-
ning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och delegeringsordning 
hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och ledning av verksam-
heten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden är en utförare på 
respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för otympligt för en 
smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss rå-
dighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen påpe-
kas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig samverkans-
struktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice ord-
förande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta i 
respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den po-
litiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den person 
som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i respektive kom-
muns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på förvalt-
ningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda kom-
munerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och framtagandet 
av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

För att inte tappa alltför mycket tid, bl.a. inför det att Arbetsförmedlingens 
nya uppdrag träder i kraft under 2022, behöver våra kommuner stå beredda 
så snart som möjligt. Alternativet att utifrån budgetskäl avvakta med sam-
manslagning till januari 2023, innebär att alltför mycket tid skulle gå förlorad. 
Dock bör höjd tas för att det av olika omständigheter först kan bli aktuellt 
med en utvidgning till 2023. Att genomföra utvidgningen till juli 2022, vilket 
passar vuxenutbildningens verksamhetsår bäst, skapar visst merarbete i och 
med ett brutet räkenskapsår gällande dessa verksamheter för ekonomiavdel-
ningarna. I den dialog som förts med respektive kommuns ekonomer bedö-
mer de att det ska fungera, speciellt om de redan vid budgetårets start pla-
nerar för en kommande sammanslagning. 

Finansiering 
Finansiering behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas.  
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Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan med fackliga organisationer inför ändrad organisation och hu-
vudmannaskap behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas.  

Förslag till beslut 
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Uttrycka att Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare 
med att ta fram underlag för att utöka den gemensamma vuxenut-
bildningsnämnden mellan Leksands och Rättviks kommuner med 
AME och integration. Även nämnden för arbetslöshet innefattas av 
förslaget. 
 

2. Uppdra åt förvaltningen att 
- i samverkan med förvaltningen i Rättviks kommun, ta fram förslag 

på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna ska lösas 
och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för berörda.  

- tillse att rutiner för återkommande beslut i nämnden, såsom bud-
get, och rapportering från nämnden till respektive avtalspart 
framgår av bilaga till avtalet. 

- tillse att revisionens rekommendationer i rapporten "2021/191 
Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom vuxen-
utbildningen" omhändertas i rutinerna för nämnden. 

 
3. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-01-01 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik Utbildningsutskottet 2021-09-07 

Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 

Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Lek-
sand-Rättvik 

Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Slutligt beslut skickas till 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand
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From:                                 Andriette Ivarsson
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 09:24:22 +0000
To:                                      Administrativ Service
Subject:                             VB: Avsägelse
Attachments:                   Avsägelse.docx

 
Från: Axel Agnas <axel.agnas@leksand.se>
Skickat: den 8 oktober 2021 11:24:20 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Till: Andriette Ivarsson <andriette.ivarsson@leksand.se>
Ämne: Avsägelse

Hej. Jag vill avsäga mig från mina uppdrag. Mvh Axel Agnas 
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Avsägelse 

Härmed avsäger jag mig samtliga politiska uppdrag i Leksands kommun. 

 

 

 

Leksand 2021-10-08 

Axel Agnas 
19890612-7199
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From:                                 Johanna Modigh
Sent:                                  Mon, 1 Nov 2021 12:24:39 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun

 
 

Från: Per-Gunnar Gregard <pg.gregard@leksand.se> 
Skickat: den 1 november 2021 10:51
Till: Johanna Modigh <johanna.modigh@leksand.se>
Ämne: Fwd: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun 
 
Konstigt. Bekräfta att du fått detta  // PG 
 
Hämta Outlook för Android 
 

Från: Per-Gunnar Gregard <pg.gregard@leksand.se>
Skickat: måndag 25 oktober 2021 12:50
Till: Johanna Modigh
Ämne: Avsägelse uppdrag i Leksands kommun 
 
Hej, 
 
Jag avsäger mig härmed alla uppdrag jag har i Leksands kommun per 2021-10-27. 
 
 

PG Gregard
070-535 89 97

Kommunfullmäktige
1:e vice ordf Utbildningsutskottet 

Styrelseledamot Leksandsbostäder AB

för Moderaterna 
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§ 144 Dnr 2021/1148 

Motion från Vänsterpartiet - Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation. 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-14 inkom Vänsterpartiet med motionen ”Dags att förbättra förskola 
och grundskolans ledning- och styrningsorganisation”.  
Motionären framför bland annat att det i nuvarande läge inte finns en 
strukturerad arbetsordning för en kommunikativ styrkedja utifrån 
Skolverkets direktiv för dialog mellan beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga.  
 
Vänsterpartiet yrkar att utreda om Utbildningsutskottets ansvarsområde har 
den optimalt mest effektiva och kostnadsmässigt bästa styr- och 
ledningsorganisationen, för att efterleva alla lagar och förordningar som 
gäller för Huvudman med verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Vi 

 
Vänsterpartiet yrkar på att ge t ex Högskolan Dalarna i uppdrag om att utföra 
denna utredning och på detta sätt utöka samverkan med Högskolan Dalarna. 

Bedömning  
I motionen beskrivs att det saknas en fungerande kommunikation mellan det 
beslutsfattande utskottet och verksamhetsansvariga rektorer. Som underlag 
för detta har motionären hänvisat dels till kritik från Skolverket och dels till 
skrivelse från rektorer och personalenkäter från förskolor och grundskolor. I 
det här svaret görs vissa antaganden gällande de här dokumenten eftersom 
motionären trots uppmaning därom inte delat med sig av underlagen. 
 
Det får vidare antas att motionären menar Skolinspektionen som är den 
myndighet som granskar våra skolor. Skolinspektionens senaste ärende med 
Leksands kommun inleddes 2018 och har avslutats efter åtgärder från 
skolorganisationen. 
 
Under 2021 har avdelningschefer och rektorer i tre av sektorns fyra 
avdelningar deltagit vid utskottets sammanträden för presentationer av, och 
förutsättningslösa diskussioner kring, verksamheten. Under det här året har 
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även en stående punkt gällande rapportering från Utbildningssektorns 
samverkan med fackförbunden (USAM) införts på utskottets dagordning. 
Detta för att säkerställa att information delges utskottet inte bara genom 
tjänstemannaorganisationen utan även från fackförbunden. Det har alltså 
gjorts stora förändringar under 2021 för att förkorta kommunikationsvägarna 
mellan beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Därutöver finns ett, sedan 
tidigare, etablerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning av sektorns 
uppfyllelse av de politiskt beslutade målen. Det verkar alltså som att 
motionären beskriver ett tillstånd som inte längre finns. 
 
Vikten av ständig förbättring ska dock inte förringas. Den styrande 
majoriteten har uppfattningen och inställningen att en effektiv styrning och 
ledning är avgörande för att kommunen och förvaltningen ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet som utförs ska helt enkelt 
ge ett stort värde för medborgarna, inte bara i utbildningssektorn utan i hela 
kommunen. Därför har en analys av förvaltningens organisation påbörjats 
under ledning av kommundirektören med hjälp av Rådet för Kommunal 
Analys (RKA). Dessutom har majoriteten anslagit 2 miljoner kronor per år i 
budgeten för 2022-2023 för utveckling av både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 

Yrkanden 
Ordföranden Ulrika Liljeberg (C) föreslår att motionen ska anses besvarad.  
Inga Westlund (V) yrkar att motionen ska antas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt förslag till beslut mot yrkandet från Inga Westlund 
(V) och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ordförandes 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet, daterad 2021-09-14. 
Motionssvar, daterad 2021-11-08. 

Kommunstyrelsens förslag på beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Dags att förbättra förskola och grundskolans ledning- och 
styrningsorganisation. 

 

I nuvarande läge finns ingen strukturerad arbetsordning för en 
kommunikativ styrkedja utifrån Skolverkets direktiv för dialog mellan 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga.  

I vår lilla kommun är tjänstemannaledningen indelad i tre led: rektor, avd 
chef och skolchef. Det är som om man upprättat vattentäta skott mellan 
beslutsfattare och verksamhetsansvariga rektorer. Vid samtal med 
personal inom förskola och skola påtalar man att ”ni fattar en massa 
beslut men ni har ju ingen aning om hur vi jobbar”.  

Enligt Skolverkets undersökningar är det tydligt att framgångsrika 
skolkommuner har väl utvecklade kommunikations- och 
uppföljningssystem i en styrkedja. Denna sammanhållande kedja 
sträcker sig från beslutsfattande politiker till förskolans och skolans 
personal.    

Skolverket har kritiserat Leksands kommun angående avsaknad av 
kommunikation mellan beslutsfattande utskott och 
verksamhetsansvariga rektorer och deras verksamheter. Kritiken har 
även tydliggjorts i skrivelse från rektorer och i personalenkäter från 
förskolor och grundskolor. 

I Utbildningsutskottet har det också framkommit en tydlig frustration från 
ledamöter om att ”vara steget efter” när det gäller bl a 
budgetöverskridande eller organisationsförändringar som lett till 
överraskande komplikationer, ett tydligt exempel är flytt av åk 7-9 från 
Åkerö skola till Sammilsdalsskolan   

Skolverket anger i sina direktiv: 
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”Styrkedjan som ska säkra kvalitet” 

”En fungerande styrkedja på lokal nivå är en nödvändig förutsättning för 
att nå de nationella målen för skolan” 

”För att styrkedjan ska fungera måste huvudmannen, rektorer och lärare 
ta ansvar för att deras delar fungerar, men också för att skapa och stärka 
det som håller samman kedjan. En kedja består av personer, men främst 
åtgärder som måste genomföras på olika nivåer från huvudmannens 
strategiska arbete till lärarens insatser i klassen” 

 

Vänsterpartiet yrkar: 

- att utreda om Utbildningsutskottets ansvarsområde har den 
optimalt mest effektiva och kostnadsmässigt bästa styr- och 
ledningsorganisationen, för att efterleva alla lagar och 
förordningar som gäller för Huvudman med verksamhets- och 
arbetsmiljöansvar. 
 

- att ge t ex Högskolan Dalarna i uppdrag om att utföra denna 
utredning och på detta sätt utöka samverkan med Högskolan 
Dalarna. 
 

210914 

Yvonne Ineteg, 

Vänsterpartiet 
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Svar på motion från Vänsterpartiet (Dnr 2021/1148) 
”Dags att förbättra förskola och grundskolans ledning- och 
styrningsorganisation” 
 
Beskrivning av ärendet 
I motionen beskrivs att det saknas en fungerande kommunikation mellan det 
beslutsfattande utskottet och verksamhetsansvariga rektorer. Som underlag 
för detta har motionären hänvisat dels till kritik från Skolverket och dels till 
skrivelse från rektorer och personalenkäter från förskolor och grundskolor. I 
det här svaret görs vissa antaganden gällande de här dokumenten eftersom 
motionären trots uppmaning därom inte delat med sig av underlagen. 
 
Det får vidare antas att motionären menar Skolinspektionen som är den 
myndighet som granskar våra skolor. Skolinspektionens senaste ärende med 
Leksands kommun inleddes 2018 och har avslutats efter åtgärder från 
skolorganisationen. 
 
Under 2021 har avdelningschefer och rektorer i tre av sektorns fyra 
avdelningar deltagit vid utskottets sammanträden för presentationer av, och 
förutsättningslösa diskussioner kring, verksamheten. Under det här året har 
även en stående punkt gällande rapportering från Utbildningssektorns 
samverkan med fackförbunden (USAM) införts på utskottets dagordning. 
Detta för att säkerställa att information delges utskottet inte bara genom 
tjänstemannaorganisationen utan även från fackförbunden. Det har alltså 
gjorts stora förändringar under 2021 för att förkorta kommunikationsvägarna 
mellan beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Därutöver finns ett, sedan 
tidigare, etablerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning av sektorns 
uppfyllelse av de politiskt beslutade målen. Det verkar alltså som att 
motionären beskriver ett tillstånd som inte längre finns. 
 
Vikten av ständig förbättring ska dock inte förringas. Den styrande 
majoriteten har uppfattningen och inställningen att en effektiv styrning och 
ledning är avgörande för att kommunen och förvaltningen ska kunna utföra 
sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet som utförs ska helt enkelt 
ge ett stort värde för medborgarna, inte bara i utbildningssektorn utan i hela 
kommunen. Därför har en analys av förvaltningens organisation påbörjats 
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under ledning av kommundirektören med hjälp av Rådet för Kommunal 
Analys (RKA). Dessutom har majoriteten anslagit 2 miljoner kronor per år i 
budgeten för 2022-2023 för utveckling av både organisation och 
arbetssätt/metoder för styrning och ledning av hela förvaltningen och alla 
medarbetare. 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att anse motionen besvarad

508



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 145 Dnr 2021/1127 

Motion gällande överlämnandet av de enskilda vägarna 

Beskrivning av ärendet 
2021-09-17 inkom Bygdepartiet med motion gällande överlämnandet av de 
enskilda vägarna. 
I motionen framhålls bland annat att underhållet är kraftigt eftersatt på flera 
håll och att det finns farhågor om hur stora kostnaderna blir för det enskilda. 
Bygdepartiet anser att det är oklart vad som ligger till grund för att behålla 
det kommunala ansvaret över vissa vägar.  
Bygdeparitet yrkar att vägfrågan pausas tills vidare för att skapa möjlighet 
att räta ut frågetecken och ha en fungerande dialog.  

Bedömning  
Kommunfullmäktige i Leksand har de senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det. De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt 
kommunal skötseln mot vissa motkrav som t.ex. att fastigheterna är 
organiserade i gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter och att 
vägarna på sikt håller en viss standard. Dessa krav syftar bl.a. till att få en 
långsiktigt hållbar motpart som kan ta ansvaret för vägarna, utöver det som 
den kommunala skötseln fortsatt bidrar med. Beslut om bidrag till bildande 
av gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter har även fattats.  
På grund av långa handläggningstider för framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av kommunalt engagemang inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer att kräva allt mer av våra gemensamma 
resurser. Att i det läget utöka det kommunala engagemanget i de privata 
enskilda vägarna finns det i nuläget inte en majoritet för i 
kommunfullmäktige.  
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
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fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 

Beslutsunderlag 
Motion (BP), daterat 2021-09-07. 
Motionssvar, daterat 2021-11-08. 

Yrkanden  
Ordföranden Ulrika Liljeberg (C) föreslår att motionen ska avslås.  
Jimmy Karlsson (BP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot yrkandet från Jimmy Karlsson 
(BP) och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ordföranden 
förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag på beslut i kommunfullmäktige  
1. Avslå motionen  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Svar på motion från Bygdepartiet (Dnr 2021/1127) gällande 
överlämnandet av de enskilda vägarna 
 
Beskrivning och bedömning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Leksand har se senaste åren fattat flera beslut som 
syftat till att förtydliga ägandet och ansvaret för de enskilda vägarna i 
Leksands kommun. Besluten innebär bl.a. att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att erbjuda skötsel av de enskilda vägarna eller ge 
ekonomiskt bidrag till skötseln, trots att det inte är en laglig skyldighet för 
kommunen att göra det. De enskilda vägarna erbjuds att få ta del av fortsatt 
kommunal skötseln mot vissa motkrav som t.ex. att fastigheterna är 
organiserade i gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter och att 
vägarna på sikt håller en viss standard. Dessa krav syftar bl.a. till att få en 
långsiktigt hållbar motpart som kan ta ansvaret för vägarna, utöver det som 
den kommunala skötseln fortsatt bidrar med. Beslut om bidrag till bildande 
av gemensamhetsanläggningar och vägsamfälligheter har även fattats.  
På grund av långa handläggningstider för framför allt de statliga 
myndigheterna Domstolsverket och Lantmäteriet så har denna process dragit 
ut på tiden. Behovet av genomförandet av besluten har dock inte minskat. 
Tvärtom så har behoven av kommunalt engagemang inom vård, skola och 
omsorg ökat under åren och kommer att kräva allt mer av våra gemensamma 
resurser. Att i det läget utöka det kommunala engagemanget i de privata 
enskilda vägarna finns det i nuläget inte en majoritet för i 
kommunfullmäktige.  
Det är dock viktigt att från kommunens sida förklara och förtydliga den 
pågående processen och lika viktigt är det med en bra dialog med berörda 
fastighetsägare. Men bedömningen är att detta inte gynnas av att ärendet 
pausas, utan istället genom att ärendet prioriteras ytterligare för att skapa 
både bättre förståelse och möjligheter för dess genomförande. 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Att avslå motionen
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Motion om klimatnödläge 

 

Bakgrund: Hela vår planet befinner sig i en allvarlig situation. Klimatet förändras och forskningen 

visar att det beror på människans påverkan.  

FN:s klimatpanel IPCC betonade än en gång att stora förändringar måste göras, och så snabbt som 

möjligt, om det ska gå att undvika en kollaps av ekosystemen.  

 

Vi ser det redan börja hända. Denna sommar har dominerats av extrema väderhändelser. I Europa 

med skyfall och störtfloder i Tyskland, värmeböljor och bränder vid Medelhavet.  

Förödande värmeböljor, omfattande bränder och översvämningar ökar snabbt i antal och intensitet. 

Den biologiska mångfalden är starkt hotad. Det sker nu överallt och på alla kontinenter. 

 

Vi i Leksand kan inte göra allt. Men något kan och ska vi göra för att delta i den globala 

problemlösningen.  

 

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Att kommunfullmäktige beslutar att utlysa klimatnödläge i Leksands kommun.  

 

Att en fullmäktigeberedning tillsätts, som tar fram en plan för åtgärder som Leksands kommun kan 

göra för att motverka klimatförändringarna.  

 

 

 

 

 

 

För Vänsterpartiet Leksand, oktober 2021: 

 

Inga Westlund, Yvonne Ineteg, Markus Kummu, Kajsa Fredholm 
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From:                                 Leksands Kommun
Sent:                                  Fri, 22 Oct 2021 10:17:59 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling
Attachments:                   V-motion odling kommunal mark pdf.pdf

 
 

Från: Kajsa Fredholm <kajsa.fredholm@vansterpartiet.se> 
Skickat: den 22 oktober 2021 10:35
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Ämne: motion fr Vänsterpartiet i Leksand om odling 
 
Hej, här kommer en motion fr V i Leksand. Svara gärna på mejlet så jag vet att jag har skickat 
den till rätt adress. 
mvh Kajsa Fredholm, Vänsterpartiet Leksand 
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Motion om odling på kommunal mark 
 
Bakgrund: Intresset för och behovet av egen odling har på senare tid ökat markant. Många 
är de positiva effekterna, förutom det uppenbara i att odlandet ger egna, lokala grönsaker 
och/eller vackra växter som även gynnar pollinerande insekter. 
 
Egen odling är hälsosamt på många sätt och har en dokumenterat särskilt gynnsam effekt 
mot stressrelaterade tillstånd. Att odla tillsammans med andra människor uppmuntrar 
dessutom såväl sociala gemenskaper som integration och sammanhållning runt en kreativ 
mötesplats. Mycket glädje odlas, samtidigt som salladen och löken sås och skördas. 
 
Lokal odling bidrar till ökad grad av självförsörjning av livsmedel, vilket har visat sig behövas i 
tider av kris när försörjningen av någon orsak brister.  
Närodlat är betydelsefullt för den biologiska mångfalden och för ett hållbart samhälle. Det ger 
mervärden på många skilda sätt.  
Odlandet kan användas i många olika sammanhang; för bättre hälsa, för social gemenskap, 
för utbildning.  
 
Stadsodling innebär att medborgarna får möjlighet att odla tillsammans på gemensam, 
kommunal mark. Särskilt gynnas då medborgare som saknar egen mark eller annan möjlighet 
att odla. Många kommuner i Sverige använder idag en del av den gemensamma marken till 
odlingslotter för sina medborgare. 
 
Med denna motion föreslår vi att Leksands kommun undersöker möjligheten att upplåta en 
del av kommunens mark till odlingslotter för sina medborgare. Behovet av odlingslotter är 
störst där flest flerfamiljsfastigheter finns, vilket i vår kommun betyder Leksands Noret.  
När lämplig mark avsatts för projektet, bör kommunen även stå för igångsättning, att initiera 
och kommunicera projektet tills dess en förening bildats som kan ansvara för den fortsatta 
verksamheten.  
Om projektet visar sig lyckosamt, kan med fördel mark senare upplåtas för odlingslotter även i 
kommunens övriga delar. 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 
Att starta projekt för odling på kommunal mark i Leksands Noret. Alla invånare i Leksands 
kommun ska här ges möjlighet att odla. Om projektet visar sig lyckat ska samma sak utföras i 
övriga kommundelar. 
 
Att undersöka möjligheten att upplåta mark till odlingslotter i Leksands Noret.  
 
Att upplåta mark till medborgarna för gemensam odling.  
 
Att ansvara för igångsättning av projektet genom att initiera bildandet av en odlarförening. 
 
Att upprätta riktlinjer för hur brukandet av kommunens mark i sammanhanget ska hanteras. 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Leksand, oktober 2021: 
 
Inga Westlund, Yvonne Ineteg, Markus Kummu, Kajsa Fredholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 113 Dnr 2021/1029 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen kvartal 2/2021 - 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 2 kvartalet 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-08-17, § 
133.  
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Sektorchef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Enhetschef LSS Kristine Berglind Hallberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-17 

 
  

Individnämnden   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 133 Dnr 2021/5 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2021 - 
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 2 kvartalet 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sida 1(1) 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum   Referens  
  2021-08-02 Dnr 2021/5         

Gunilla Andersson 
0247-80440 
gunilla.andersson1@leksand.se  
 
    
 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2021 – 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 2 kvartalet 2021 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.   
Ärende 1 – pojke -11  
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen)  
Datum för gynnande beslut: 2021-03-21  
Förslag till beslut  

1. Godkänna rapporteringen.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken  
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-02  

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