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2020-04-24
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 4 maj 2020 kl. 18.30

Information
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att åhörare och icke tjänstgörande istället 
följer sammanträdet på distans via http://www.leksand.se/webbtv

Ärenden med förslag till beslut

1 Fastställande av dagordning

2 Coronaviruset och Leksands kommun
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Krisledningsnämndens ordförande Ulrika Liljeberg (C) 
informerar.

2020/324

3 Information om ekonomin i Leksands kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Muntlig information från förvaltningen.

4 Föredragning av årsredovisning 2019 – 
Leksands kommun
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2020/121
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5 Revisionsberättelse för 2019 - Leksands kommun
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2019 till 
handlingarna.

2020/499

6 Beslut om årsredovisning 2019 - Leksands kommun
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands 
kommun.

2020/121

7 Ansvarsprövning 2019 - Kommunstyrelsen, nämnder 
och andra förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Behandla ansvarsprövningen 2019 för alla organ tillsammans i 

ett samlat beslut.
2. Kommunstyrelsen, nämnder och dess enskilda 

förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

2020/498

8 Årsredovisning Leksandsbostäder AB
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för 

Leksandsbostäder AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer.

2020/373

9 Årsredovisning Leksand Vatten AB
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för 

Leksand Vatten AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s 

årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer.

2020/374

2



3

10 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende 

förskjutningar av 2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera 

byggnationen av det särskilda boendet i Tibble utan 
undanträngningseffekter på övrig investeringsplanering.

11 Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, i enlighet 

med förslaget.
2. Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2020 och upphäver 

föreskrifter om eldningsförbud beslutade av 
kommunfullmäktige den 9 maj 2016, § 49.

2020/257

12 Revidering av krisledningsnämndens reglemente - 
närvaro på distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i krisledningsnämndens reglemente, i enlighet 
med förslaget.

2020/421

13 Revidering av kommunstyrelsens reglemente - närvaro 
på distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i kommunstyrelsens reglemente, i enlighet med 
förslaget.

2020/418

14 Revidering av individnämndens reglemente - närvaro 
på distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i individnämndens reglemente, i enlighet med 
förslaget.

2020/472
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15 Revidering av jävsnämndens reglemente - närvaro på 
distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i jävsnämndens reglemente, i enlighet med 
förslaget.

2020/473

16 Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen - närvaro på distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i reglementet för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen, i enlighet med förslaget.

2020/469

17 Revidering av reglementet för Brandkåren Norra 
Dalarna - närvaro på distans
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ändringar i reglementet för Brandkåren Norra Dalarna, i 
enlighet med förslaget.

2020/441

18 Revisionsrapport - Samgranskning av vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2019/1431

19 Avsägelser och fyllnadsval
Förlag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Välja Pär Andersson (KD) till revisor i följande stiftelser:

- Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse
- Erik Bergfors minnesstiftelse
- Märta och Edvin Thunströms stiftelse

2. Välja Pär Andersson (KD) till lekmannarevisor i Leksand 
Vatten AB.

3. Valen enligt första och andra punkten gäller över 
granskningen av 2022 års verksamhetsår.

4. Bevilja avsägelse från Per Floren (L) som ledamot i 
jävsnämnden.

2018/1486
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5. Välja Per Florén (L) till följande uppdrag, till och med 
2022-12-31:
- Ersättare i kommunstyrelsen
- Ersättare i allmänna utskottet
- Ersättare i krisledningsnämnden

6. Välja Torbjörn Axklint (L) till ny ledamot i jävsnämnden, till 
och med 2022-12-31.

7. Bevilja avsägelse från Lena Bröms Burman (V) avseende 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och lämna platsen 
vakant tills vidare.

8. Bevilja avsägelse från Håkan Blomkvist (SD) avseende 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och välja Andreas 
Ruuth (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen till och med 
2022-12-31.

9. Välja Birgitta Dahlin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen 
till och med 2022-12-31.

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 12 Dnr 2020/121

Årsredovisning 2019 - Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till 9,2 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar ca 1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var -
14 mkr och därmed blev avvikelsen gentemot budget +23,2. Resultat före 
finansiella poster uppgick till 6,5 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgick 
till 20,3 mkr. 
Den positiva prognosavvikelsen för verksamheten består av bl.a. kortsiktiga 
åtgärder (vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), 
fastighetsförsäljningar, vite för försenad förskola, lägre avskrivningar, 
försening av lantmäteriförrättningar gällande enskilda vägar. 
Verksamhetsstöd är den sektor med störts avvikelse med ett positivt resultat 
på 7,8 mkr jämfört med budget. 
Finansiella mål 
Två av de fem finansiella målen nås under 2019.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 10,7 % till 11,7 % 

och målet uppnås därmed. 
- Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,8 % (7,3 mkr) och skatter och 

bidrag med 3,1  % (27,3 mkr). Målet om att verksamheternas 
nettokostnad inte skall öka snabbare än skatter och bidrag uppnås 
därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 74 %. För målperioden 2019-2022 
beräknas självfinansieringsgraden stanna på 44 %. Målet om 100 % 
självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick till 79,2 
mkr jämfört med budget 141,1 mkr d.v.s. en avvikelse på 61,9 mkr.

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet med 
årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,2 %. Målet 
är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 2 % av 
skatter och bidrag. 

- Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2019, 
tack vare ett tillskott på 31,8 mkr till Lärande och stöd under pågående 
år, medan övriga sektorer fick en minskad ram under året. Den totala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 7,9 mkr (1 %). Målet i sin 
helhet nås inte. 

Verksamhetsmål 
Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett 
mål saknar mätvärden. Målen ” Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre” och ”stärka positionen som kulturkommun och 
fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner” uppnåddes. 
Vad gäller målet om att ” Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i 
handeln i hela kommunen” saknas mätning för 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-01
Årsredovisning 2019 Leksands kommun
Årsredovisning 2019 Språktolknämnden
Årsredovisning 2019 Hjälpmedelsnämnden 

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands kommun.

Krisledningsnämndens beslut
1. Översända årsredovisning och bokslut 2019 för Leksands kommun till 

kommunens revisorer för granskning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kerstin Furöstam (S), sammankallande för revisionen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum
2020-04-01

Referens
Dnr 2019/241 2019.3296

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson

Årsredovisning för Leksands kommun 2019

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska resultatet för 2019 uppgick till 9,2 miljoner kronor (mkr). 
Det motsvarar ca 1 procent (%) av skatter och bidrag. Budgeten för året var -
14 mkr och därmed blev avvikelsen gentemot budget +23,2. Resultat före 
finansiella poster uppgick till 6,5 mkr. Kommunkoncernens resultat uppgick 
till 20,3 mkr. 
Den positiva prognosavvikelsen för verksamheten består av bl.a. kortsiktiga 
åtgärder (vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), 
fastighetsförsäljningar, vite för försenad förskola, lägre avskrivningar, 
försening av lantmäteriförrättningar gällande enskilda vägar. 
Verksamhetsstöd är den sektor med störts avvikelse med ett positivt resultat 
på 7,8 mkr jämfört med budget. 
Finansiella mål 
Två av de fem finansiella målen nås under 2019.

- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökar från 10,7 % till 11,7 % 
och målet uppnås därmed. 

- Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,8 % (7,3 mkr) och skatter 
och bidrag med 3,1  % (27,3 mkr). Målet om att verksamheternas 
nettokostnad inte skall öka snabbare än skatter och bidrag uppnås 
därmed. 

- Självfinansieringsgraden för året var 74 %. För målperioden 2019-
2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på 44 %. Målet om 
100 % självfinansiering nås därmed inte. Nettoinvesteringar uppgick 
till 79,2 mkr jämfört med budget 141,1 mkr d.v.s. en avvikelse på 61,9 
mkr.

- För planperioden 2017-2021 uppgår det genomsnittliga överskottet 
med årets resultat och budgeterade resultat för kommande år till 0,2 
%. Målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska 
uppgå till 2 % av skatter och bidrag. 

- Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 
2019, tack vare ett tillskott på 31,8 mkr till Lärande och stöd under 
pågående år, medan övriga sektorer fick en minskad ram under året. 
Den totala budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 7,9 mkr (1 %). 
Målet i sin helhet nås inte. 

8



Leksands kommun

Datum
2020-04-01 Referens

Dnr 2019/241
Sida
2(2)

Verksamhetsmål 
Av tolv verksamhetsmässiga mål nåddes två helt, nio stycken delvis och ett 
mål saknar mätvärden. Målen ” Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre” och ”stärka positionen som kulturkommun och 
fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner” uppnåddes. 
Vad gäller målet om att ” Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i 
handeln i hela kommunen” saknas mätning för 2019. 

Förslag till beslut
1. Godkänna årsredovisning & bokslut 2019 för Leksands kommun

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Årsredovisning 2019 för Leksands kommun

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunrevisionen
Kommundirektör
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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Kommunalrådet har ordet 

2019 – ett år av demokrati! 

Man brukar tala om att man genom hypotetiska scenarier kan ”stress-testa” till exempel ban-
kers förmåga att klara kriser och oväntade händelser. Jag kan se tillbaka på 2019 och se ett år 
som stress-testade vår demokrati - men på riktigt. På riksnivån tog det lång tid för demokra-
tin att hitta sina nya former efter senaste valet, men till slut fick landet en regering vars grund 
är det s.k. Januariavtalet. Men det krävdes mycket fika, många samtal och nya sätt att samar-
beta för att det skulle gå. Just demokratin firades också extra i september då det var precis 
100 år sedan det beslutades om allmän och lika rösträtt för alla medborgare över 18 år.  

Även i Leksand blev demokratin under 2019 satt under viss press. Nya och ökade behov skap-
ade stor efterfrågan av vår gemensamma välfärd och gjorde att vi fick fatta beslut som påver-
kade och engagerade många medborgare. Den allmänna bristen på behöriga lärare och ökade 
behov av elevhälsovård och stöd till barn med särskilda behov gjorde att vi beslutade att av-
veckla Djura skola och lägga samman högstadierna vid Åkerö skola och Sammilsdalsskolan. 
Just skolfrågor är beslut som berör många och för våra folkvalda och deras demokratiska 
uppdrag blev det som ett slags ”stress-test”. Detta ingår förvisso självklart i det uppdrag och i 
det förtroende man söker och får i val, men den allmänna debatten påverkar ändå. Även pla-
nerade byggnationer av bostäder kom att påverka samhällsdebatten och det demokratiska 
samtalet under året. Med ett högt tryck efter bostäder i kommunen så kom antalet våningar 
och antalet nya lägenheter vid Södra Brofästet på Åkerö att prägla många samtal under hös-
ten både i Leksand och länet. 

Ekonomiskt antog vi under 2019 för första gången en ny kommunbudget under pågående år 
där vi aktivt omfördelade medel och också fattade beslut om allmän återhållsamhet och antog 
en omfattande plan för ekonomin framåt. Även det var beslut som krävde det demokratiska 
systemets hela funktion, men som tillsammans med alla medarbetares goda arbete gav kom-
munen ett välbehövligt positivt ekonomiskt resultat i bokslutet.  

Jag ser inte att samhällets och välfärdens utmaningar kommer att vara färre kommande år. 
Vi kommer gemensamt behöva fortsätta att fatta beslut för fler bostäder, för smartare an-
vändning av den kompetens vi har, för ökad användning av digitala lösningar och för ett mer 
hållbart samhälle i stort. Men för att detta ska bli bra krävs både kunskap och vilja till dialog 
från alla, och öppenhet och transparens är avgörande. Jag ser framemot att, tillsammans 
med övriga folkvalda, medarbetare och samhället i stort, ta mig an dessa utmaningar för att 
skapa ett ännu bättre Leksand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Liljeberg 
Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

  

11



  

 

 

 

Innehåll 

Vision 2025 ............................................................................................................................................ 4 

Förvaltningsberättelse .......................................................................................................................... 5 

Översikt över verksamhetens utveckling ...................................................................................... 5 

Den kommunala koncernen ............................................................................................................ 6 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .......................................................... 9 

Händelser av väsentlig betydelse ................................................................................................ 13 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ................................................... 14 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................................................. 16 

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv ................................................................ 32 

Väsentliga personalförhållanden .................................................................................................. 32 

Förväntad utveckling ...................................................................................................................... 35 

Finansiella rapporter........................................................................................................................... 39 

Driftredovisning ................................................................................................................................... 52 

Investeringsredovisning ..................................................................................................................... 57 

 

 

  

12



 

4 

 

Vision 2025 
Leksands kommun har cirka 1 300 medarbetare och den gemensamma ambitionen är service 
av hög kvalitet till 15 807 medborgare genom fortsatt utveckling, tydligt ansvar och sund eko-
nomi. Kommunen har ett differentierat näringsliv och kännetecknas av en positiv framtids-
tro. Kommunen har en spännande framtid där uppgiften är att skapa förutsättningar för fort-
satt tillväxt och utveckling. År 2012 antog kommunfullmäktige Vision 2025. Ambitionsnivån 
är hög med målsättningen att bibehålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommu-
nen genom fortsatta kvalitetshöjningar och satsningar inför framtiden.   

Visionen för kommunen uttalar även att det ska vara Lätt att leva i Leksand: ”Här möts 
öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, profess-
ionalitet 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 sam-
hälle 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 bo-
ende 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 han-
delscentrum. Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar och 
företag och kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd skog och öppna land-
skap, 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.” 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
De senaste två åren har präglats av ekonomisk osäkerhet och omställning, men samtidigt 
också av investeringar och beslut för att fortsatt utveckla och stärka kommunen inför framti-
den.   

Prognoserna under våren indikerade ett stort underskott inom Lärande och stöd och kom-
munfullmäktige beslutade om en ändringsbudget under våren. Kommunen fattade även be-
slut om ett besparingsprogram för att få ekonomin i balans. En rad besparingar har genom-
förts under året. En del åtgärder gav effekt direkt medan andra kommer innebära kostnads-
minskningar på sikt. Förvaltningen vände under året ett förväntat underskott till ett positivt 
resultat. En stor del av det positiva resultatet ligger på finanssidan och inom sektor Verksam-
hetsstöd. Delar av återhållsamheten tar vi med oss in i 2020, men stora besparingar på per-
sonal och utveckling är samtidigt inte hållbart på sikt.  

Bakgrunden till den ekonomiska situationen är att mellan 2015 och 2018 ökade intäkter och 
kostnader väsentligt. Ökningen berodde i stor utsträckning på antalet asylsökande som kom 
under 2015-2016. Intäkterna minskade sedan från 2017 och fortsätter sjunka när personer 
får uppehållstillstånd eller lämnar kommunen. Även kostnaderna sjunker men inte i samma 
takt som intäkterna. Verksamhetsmässigt är det i första hand sektorn Lärande och stöd som 
påverkats inom grundskola och gymnasieskola samt avdelningen Familj och stöd där IFO och 
Integrationsenheten ingår. Även skatteintäkterna har blivit lägre och kommunen har haft en 
sämre skattetillväxt än vad som prognostiserats. 

 

Den kommunala koncernen 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 331,6 343,4 365,7 383,7 321,3 

Verksamhetens kostnader -1 139,7 -1 157,0 -1 129,7 -1 108,9 -1 000,0 

Skatteintäkter 904,3 877,0 869,7 838,0 796,2 

Årets resultat 20,3 4,0 32,8 43,5 53,4 

Soliditet (%) 32,9 33,3 36,0 36,7 37,1 

Soliditet inkl. pensionsskuld (%) 13,5 12,5 13,4 11,2 8,6 

Självfinansieringsgrad inv. (%) 74,1 28,2 70,5 63,8 140,8 

Nettoinvesteringar 133,3 240,8 147,6 165,9 81,7 

Låneskuld, lång 936,0 861,7 759,6 673,0 600,8 

Folkmängd 15 807 15 804 15 640 15 507 15 326 

Tabell 1. Den kommunala koncernens utveckling de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. 
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Kommunen 
 
Kommunen, mkr 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 195,2 217,7 241,8 263,8 197,1 

Verksamhetens kostnader -1 053,7 -1 079,7 -1 048,3 -1 026,6 -919,3 

Skatteintäkter 904,3 877,0 869,7 838,0 796,2 

Årets resultat 9,2 -9,8 25,7 37,8 41,1 

Soliditet (%) 45,2 47,2 48,1 47,4 47,0 

Soliditet inkl. pensionsskuld (%) 11,7 10,7 11,7 8,0 3,5 

Självfinansieringsgrad inv. (%) 61,3 41,3 126,3 94,1 183,7 

Nettoinvesteringar 79,2 68,8 57,3 81,8 43,7 

Låneskuld, lång 289,8 260,9 260,7 260,5 219,8 

Antal anställda 1 217 1 324 1 337 1 335 1 298 

Folkmängd 15 807 15 804 15 640 15 507 15 326 

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

Tabell 2. Kommunens utvecklig de senaste fem åren. Belopp angivna i mkr. Skattesatsen förändrades 2018 i 
samband med en skatteväxling då Region Dalarna tog över ansvaret för kollektivtrafiken. I samband med detta 
minskade kommunens skatteintäkter och verksamhetskostnader med cirka 15 mkr/år.  

 

Den kommunala koncernen 
I följande avsnitt beskrivs hur kommunens organisation är uppbyggd både gällande den poli-
tiska- och tjänstemannaorganisationen samt kommunala bolag och andra utförare.  

 

Figur 1. Schematisk bild över Leksands kommuns politiska organisation 
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Den politiska organisationen i Leksands kommun består av kommunfullmäktige, kommun-
styrelse, fyra utskott, åtta nämnder samt valberedning, överförmyndare och revision.  Kom-
munen är organiserad i en förvaltning. 

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

Leksandsbostäder AB är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna fastighetsbe-
ståndet utför bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller fastigheter, 
gator och vägar samt parker.  

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. Bola-
get har som uppgift att äga, förvalta och utveckla anläggningen. Leksand Vatten AB har också 
ansvaret för drift och utveckling av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Leksands 
Vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala Vatten och Av-
fall AB.  

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansva-
ret för all kommunal verksamhet. Fullmäktige beslutar om övergripande och strategiska frå-
gor som exempelvis kommunens budget, kommunalskatten och mål och för verksamheten. 
Kommunfullmäktige i Leksand har 49 ordinarie ledamöter och 27 ersättare. 

Centerpartiet 15 
Socialdemokraterna 10 

Moderaterna 8 

Kristdemokraterna 4 

Vänsterpartiet 4 

Sverigedemokraterna 4 
Bygdepartiet 3 

Liberalerna 1 
Totalt 49 

Tabell 3. Mandatfördelning 2018-2022. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna planeringen och uppföljningen av hela den 
kommunala verksamheten. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds först 
av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bevakar också frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfull-
mäktige. 

Utskotten  
Till stöd för uppdraget har kommunstyrelsen fyra utskott, med specialinriktning inom de 
olika områdena som kommunen ansvarar för. 

• Allmänna utskottet 

• Utskottet för lärande och stöd 

• Utskottet för vård och omsorg 

• Utskottet för samhällsbyggnad 

Fördelningen av platserna i utskotten speglar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige 
och det är kommunstyrelsen som bestämmer vilka ledamöter som ska sitta i utskotten. 

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

• Individnämnd 

• Jävsnämnd 

• Krisledningsnämnd 

Kommunen har också tre gemensamma nämnder med andra kommuner inom områdena 
vuxenutbildning, hjälpmedelsfrågor och språktolkförmedling. 

  
Figur 2. Schematisk bild över Leksands kommuns koncern och information om privata utförare inom kommunen. 

En gemensam förvaltning 
Kommunen är organiserad i en förvaltning som i stort speglar den politiska organisationen. 
Det är förvaltningen som sköter det dagliga arbetet. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer 
Lärande och stöd, Vård och omsorg, Samhällsutveckling och Verksamhetsstöd. Sektorerna 
ansvarar för respektive utskotts verksamhet med vissa undantag framförallt inom sektorn 
Samhällsutveckling.  

Bolag och stiftelser 
Leksands kommun har två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. 
Kommunen är också delägare i tolv andra bolag eller föreningar, bland annat Dala Vatten och 
Avfall AB, Dala Energi AB, Visit Dalarna AB, Dalhalla förvaltning AB, Föreningen Leksand-
Gagnefs företagshälsovård, Föreningen Sätergläntan och Kommuninvest ekonomisk före-
ning. Kommunen har Stiftelsen Leksands naturvårdsfond. Stiftelsen har till uppgift att verka 
för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun. 

Gemensamt räddningstjänstförbund 
Sedan första januari 2019 ingår Leksands kommun i det gemensamma kommunalförbundet 
Brandkåren Norra Dalarna tillsammans med Vansbro, Orsa, Mora och Älvdalen.  

Privata utförare 
Leksands kommun har två privata utförare inom grundskole- och fritidshemsverksamhet 
som har 16 % av det totala elevunderlaget årskurserna F-9, inskrivna. I kommunen finns det 
åtta privata utförare inom förskoleverksamhet som har 29 % av det totala barnunderlaget in-
skrivna. Leksands kommun har en privat utförare inom hemtjänst som ombesörjer 18 % av 
den totala brukartidsvolymen i kommunen.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Heltid som norm 
Sveriges Kommuner och Regioner och Fackförbundet Kommunal är överens om tre mål: 

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid 

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete 

3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar del-

tid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

Bakgrunden till avtalet är att välfärdens behov av kompetens behöver tryggas och välfärds-
sektorn behöver erbjuda attraktiva anställningar.  Heltid som norm kan i förlängningen bidra 
till ökad jämställdhet. 2019 påbörjades arbetet med att införa heltid som norm i kommunen. 
Enligt avtal mellan SKR och Kommunal ska införandet vara slutfört i maj 2021. Att införa 
heltid som norm ställer nya krav på planering, samverkan och bemanning för att minska de 
ekonomiska konsekvenserna. 

Kostnaderna kommer att öka när fler väljer att arbeta heltid, då det finns utmaningar att få 
till verksamhetsanpassad schemaläggning och antalet årsarbetskrafter kommer inom vissa 
verksamheter att öka. Heltid som norm är inte finansierat från staten och kommer att på-
verka kommunens kostnader. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsökningen 2019 blev lägre än prognostiserat. I december 2019 bodde 15 807 per-
soner i kommunen, vilket är en ökning med 3 personer. Födelsenettot var -59 och inflyttning-
snettot 62. För att nå visionen med 18 000 invånare behöver kommunen öka med cirka 365 
invånare per år fram till 2025. 

De senaste åren har barn i förskoleålder (1-5 år) ökat med cirka 80 personer. Antalet barn i 
grundskoleålder (6-15 år) har ökat med cirka 140 personer sedan hösten 2014 och i gruppen 
16-18 år är antalet personer oförändrat sedan 2014. Åldersgruppen 25-36 år har ökat med 
cirka 260 personer och antalet pensionärer (67 år och äldre) har ökat med cirka 460 personer 
jämfört med 2014. Det är stor efterfrågan på bostäder i Leksand och söktrycket på befintliga 
lägenheter är mycket stort.  

Kommunen behöver öka invånarantalet bland annat för att klara kompetensförsörjningen 
framöver, då många går i pension de närmaste åren. Invånare över 65 år ökar i antal samti-
digt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.  
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Figur 3. Diagrammet redogör för faktiskt befolkningsutveckling t.o.m. 2019, prognos enligt SCB för åren 2020-
2025 samt prognos enligt Vision 2025.  

 

Finansiella risker 
Finansiella risker analyseras löpande och bedömningar görs i samband med delårs- och 
helårbokslut i syfte att identifiera finansiella risker, för att göra en bedömning av kommu-
nens finansiella status och klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning vilket 
föreskrivs i kommunallagen. Förvaltningen har under 2019 tagit fram en finanspolicy som 
ska hanteras av kommunfullmäktige under 2020. Policyn innehåller riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommu-
nala koncernen. I föreslagen policy kommer bland annat ränte- och kapitalbindning regleras. 
Syftet är att hantera de finansiella risker som finns och som bland annat kan leda till snabbt 
ökade räntekostnader eller svårigheter att omsätta lån eller, vid behov, få nya lån.  

Ränterisk 
Den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 936 
mkr (676 mkr). Skulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i infra-
strukturprojekt samt byggnation av förskola och bostäder. Kommunens räntebärande skul-
der uppgick 31 december 2019 till 260 mkr (230 mkr). 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Den 31 
december 2019 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncer-
nens upplåning till 2,63 år (2,64 år). Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommu-
nens upplåning uppgick till 2,60 år (2,51 år). Detta är i linje med kommunens riktmärke där 
den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder inte bör understiga 
2 år och inte överstiga 5 år.  

Finansieringsrisk 
Den 31 december 2019 förfaller maximalt 22 % av den kommunala koncernens låneskuld 
inom en 12-månadersperiod. Motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld är 28 %. 
Enligt kommunens riktmärke bör inte mer än 33 % av låneskulden förfalla inom en och 
samma 12-månadersperiod.  

Kredit- och likviditetsrisk  
Inom den kommunala koncernen placeras inte kortsiktig överlikvid, och kommunen har inte 
heller placeringar i utländsk valuta.  
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Marknadsvärdesrisk för finansiella placeringar 
Kommunen har inga egna placeringar. 

Eget kapital  
Det egna kapitalet visar i vilken mån kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. 
Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen (äldre pensionsskuld fram till 1998) redovi-
sad i balansräkning har ökat från -36,4 mkr 2014 till 126,7 mkr 2019. Att det egna kapitalet 
har ökat tidigare år beror framförallt på att resultaten 2014-2017 varit goda, totalt 136 mkr 
(4,2 % av skatter och bidrag), att ansvarsförbindelsen generellt minskar varje år och att till-
gångsökningen kunnat ske utan någon större ny belåning. 

Det egna kapitalet (exklusive ansvarsförbindelsen) uppgår till 31 049 kr/invånare 2019 jäm-
fört med 30 407 kr/invånare 2018. Detta kan jämföras med snittkommunen 2018 44 974 
kr/invånare och ”landsbygdskommun med besöksnäring” (Leksands kommungrupp) 37 311 
kr/invånare.    

Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgår vid utgången av 2019 till 260 mkr (230 mkr). För koncernen 
är motsvarande siffra 936 mkr (863 mkr). 

De långfristiga skulderna har ökat och uppgår till 18 332 kr/invånare 2019 jämfört med 
16 506 kr/invånare 2018. Jämfört med Leksands kommungrupp där skulden 2018 uppgick 
till 17 299 kr/invånare respektive snittkommunens 31 440 kr/invånare.  

Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld har ökat jämfört med föregående år och 
var 2019 0,72 % (0,61 %). För koncernen var snittet 2019 0,74 % (0,70 %).  

Skuldsättningsgrad 
Kommunens skuldsättningsgrad uppgår 2019 till 54,8 % (52,8 %). Skuldsättningsgrad inklu-
sive pensionsskulden, redovisad som ansvarsförbindelse, uppgår till 88,3 % (89,3 %). An-
svarsförbindelserna för pensioner minskar över tid vilket påverkar skuldsättningsgraden po-
sitivt.  

Skuldsättningsgraden förväntas dock öka kommande år till följd av stora investeringar och 
sämre resultatutveckling. 

Likvida medel - kassalikviditet 
Kassalikviditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet beräknas 
som omsättningstillgångarna minus förråds-, lager- och exploateringstillgångar dividerade 
med kortfristiga skulder. Vid värdet 100 % klarar kommunen precis sina kortfristiga ekono-
miska åtaganden. 

2019 var koncernens kassalikviditet 120 % (105 %) och kommunens 103 % (102 %). En hög 
kassalikviditet minskar risken för att behöva låna pengar för tillfälliga behov. 2018 uppgick 
kassalikviditeten till 108 % för kommuner i Leksands kommungrupp och till 114 % för snitt-
kommunen.  

Totalt sett uppgår de likvida medlen inom kommunen till 147,8 mkr (43,6 mkr exklusive kon-
cernkonto). 2018 uppgick de likvida medlen till 115,9 mkr (53,9 mkr) 2018. Förändringen be-
ror bland annat på en ökad investeringstakt för kommunen och ökad upplåning för kom-
mande investeringar hos de kommunala bolagen.  

Pensionsåtagande 
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika 
sätt enligt den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 
1998 och framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträk-
ningen och som en avsättning och kortfristig skuld i balansräkningen. 
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Den del av pensionen som redovisas som ansvarsförbindelse kommer att belasta kommunens 
resultaträkning löpande i minst 40 år till. 2019 uppgick kostnaden till 23,4 mkr (22,4 mkr) 
inklusive löneskatt. Under 2019 minskade ansvarsförbindelsen med 7,9 mkr jämfört med 
2018 och uppgick 2019 till 364,1 mkr, detta då den löpande betalas ut.  

Avsättningen för pensioner i balansräkningen ökade med 1,5 mkr jämfört med 2018 och upp-
går till 49,6 mkr (48,1 mkr). Avsättningen kommer inte påverka resultatet vid utbetalning, 
men kommunen bygger ny skuld och vid utbetalning kommer likviditeten påverkas negativt. 

Den genomsnittliga pensionsförpliktelsen som inte tagits upp bland skulderna uppgick 2019 
till 23 034 kr/invånare (23 538 kr/invånare.) Trenden är att förpliktelsen minskar, men på 
kort sikt kan den förändras på grund av bland annat beräkningsändringar till följd av ökad 
medellivslängd och sänkt ränta.  

Borgensåtaganden 
Leksands kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. Investeringarna i kommu-
nens bolag finansieras av lån med kommunal borgen. Skulle bolagen inte kunna fullfölja sina 
betalningsförpliktelser gentemot gäldenärerna så är kommunen ansvarig för dessa lån. Det 
innebär risker som kommunen måste hantera. 

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

Det finns även en solidarisk borgen för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting/regioner har avtalat att vid ett eventuellt infriande så sker fördel-
ning efter en beräkningsmodell. Vid årsskiftet är kommunens andel av skulderna 0,227 % 
(0,238 %). 

För Leksands kommun, precis som för kommunsverige i stort, ökar borgensåtagandet per in-
vånare. För Leksands del snabbare än genomsnittet beroende på stora investeringar i de 
kommunala bolagen avseende bostäder och vatten och avfall.  

Under 2020 kommer kommunens nyttjade borgensåtagande att fortsätta öka då arbetet för 
att nå visionen om 18 000 invånare år 2025 fortsätter.  

Risken att kommunen på sikt ska behöva infria sina borgensåtaganden bedöms som liten uti-
från bolagens resultat- och balansräkningar samt det faktum att bolagen är helägda av kom-
munen.  

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

Övriga ansvarsförbindelser (borgen) 2019 2018 2017 

Leksandsbostäder AB 365 351 323 

Leksand Vatten AB 304 275 201 
Leksands IF Ishockey 8 9 1 

Övriga 12 12 23 

Totalt 689 647 548 
Per invånare, kr 43 620 40 958 35 051 

Landsbygdskommun med besöksnäring, kr - 52 298 48 024 
Riket, kr - 26 302 24 538 

Tabell 4. Ansvarsförbindelser mot egna bolag och övriga, i jämförelse med andra kommuner och riket, angivet i 
mkr om inte annat anges. 

Prognossäkerhet 
Ett sätt att mäta risk och kontroll/styrning är att mäta prognossäkerhet. En god prognossä-
kerhet innebär att kommunen har bättre förutsättningar att anpassa sig till förändrade förut-
sättningar under året. Prognossäkerhet kan mätas genom jämförelse av den helårsprognos 
som gjordes i samband med tertialbokslutet i augusti och helårsresultatet. 
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Verksamheterna har fortsatt arbetet med att löpande upprätta handlingsplaner med målsätt-
ning att på sikt ge en ekonomi i balans. Arbetet tar dock tid för att få genomslag i hela organi-
sationen. 

På senare år har kommunen haft stora avvikelser mellan prognos per sista augusti (delårs-
bokslut) jämfört med årets utfall. Prognosen för sektorerna per april var -4,2 mkr, per augusti 
-6,3 mkr och utfallet blev 7,9 mkr. I samtliga siffror är tilläggsanslaget till Lärande och stöd 
på 31,8 mkr beaktat.  

Arbetet med att utveckla prognoser, kontroll/styrning och förmågan att agera på förändrade 
förutsättningar behöver fortsatt stärkas.  

Jämförelse tertialprognoser med utfall för året 2019 2018 

Resultatprognos för året i april (Tertial 1) -17,3 -3,9 

Resultatprognos för året i augusti/delårsbokslut (Tertial 2) -13,6 0,1 

Utfall året 9,3 -9,8 
Avvikelse prognos Tertial 2 mot utfall (mkr) 22,9 -9,9 

Tabell 5. Jämförelse prognostiserade avvikelse mot budget och faktisk avvikelse mot budget för åren 2018 till 
2019, angivet i mkr 

Den positiva prognosavvikelsen för verksamheten består av bland annat kortsiktiga åtgärder 
(vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), fastighetsförsäljningar, vite för 
försenad förskola, lägre avskrivningar samt försening av lantmäteriförrättningar gällande en-
skilda vägar. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den 8 april 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att lägga ned Djura skola från och med 
höstterminen 2019. Skolan har haft få elever under en längre tid och det har varit en avgö-
rande faktor när såväl en oberoende konsult samt kommunens egen skolförvaltning under 
drygt ett års tid föreslagit en nedläggning av skolan. 

Förvaltningen lade en tidig ekonomisk indikation under 2019 och den pekade på ett under-
skott på ca 18 mkr. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att begränsa under-
skottet och förvaltningen inkom med en ändringsbudget till politiken. Sektor Lärande och 
stöd var den sektor som redovisade det största underskottet medan alla andra sektorer redo-
visade ett överskott eller en budget i balans. Överskottet i de övriga sektorerna samt det bud-
geterade resultatet beslöts skjutas till sektor Lärande och stöd. Det återstående underskottet 
om 14 mkr skulle tillskjutas genom att disponera medel ur resultatutjämningsreserven. 

År 2018 påbörjades byggnationen av Myrans förskola, med utgångspunkten att förskolan 
skulle stå klar februari 2019. På grund av mögelsporer i stommen försenades dock byggnat-
ionen och förskolan stod klar först i december 2019. Mellan sommaren 2018 och våren 2019 
har Pelikanens förskola genomgått en omfattande renovering. Förseningen av Myran samt 
renoveringen av Pelikanen har inneburit att förskolan fått använda sig av temporära lös-
ningar under hösten 2018 och större delen av 2019. 

Arbetet med att förbereda området Åkerö brofäste för bostäder har pågått sedan 2013. Den 
25 november 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Detaljplanen har engagerat 
många i kommunen och synpunkter från kommuninvånare har bland annat inneburit att an-
talet våningar minskats från högst åtta till högst sex samt att färgsättningen begränsats. När 
rivningsarbetet är klart och detaljplanen vunnit laga kraft kan företaget Lillskär AB bygga 
omkring 60 lägenheter enligt gällande markanvisningsavtal med kommunen. 

2019 fattade kommunfullmäktige beslut om byggstart av Tibble särskilda boende. Kostnaden 
beräknas bli 182 mkr, mot tidigare 167 mkr. Det beror bland annat på att kommunen köper 
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den befintliga byggnaden av Leksandsbostäder, att det blir något fler lägenheter jämfört med 
planeringsstadiet och att det även byggs ett lägenhetsförråd. Trots den ökade produktions-
kostnaden bedöms den totala driftskostnaden bli lägre än idag då två av kommunens sär-
skilda boende slås ihop och kommunen kan säga upp externa hyresavtal.  

Kommunfullmäktige har godkänt detaljplanen för en ny sporthall i Leksand. Planens syfte är 
att göra det möjligt att bygga en ny idrotts- och besöksanläggning. Den nya sporthallen ska 
byggas i anslutning till befintlig sporthall för att ge möjlighet till samordning av personalre-
surser, omklädningsrum och lokaler. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2017. 

Under 2019 har Leksand Vatten AB investerat cirka 84 mkr i kommun. Det projekt som tog 
de största resurserna var det nya avloppsreningsverket i Leksand, men förnyelse av befintligt 
ledningsnät samt pumpstationer utgjorde också en stor del av investeringsvolymen. Under 
2019 har även investeringar på cirka 4 mkr gjorts i återvinningsstationen Limhagen. 

Under hösten slutredovisades energitjänsteprojektet som pågått under åren 2015-2018. Cirka 
200 åtgärder har genomförts för att spara energi i 25 av kommunens fastigheter. Leksands-
bostäder har bland annat sett över belysning, gjort ventilationsåtgärder och förbättrat vindsi-
soleringar. Slutredovisningen av projektet visar att åtgärderna har gett bra effekt. Baserat på 
faktiska mätvärden har elanvändningen minskat med 17 %, värmeanvändningen minskat 
med 23 % och vattenanvändningen minskat med 32 %. Budgeten för energitjänsteprojektet 
har varit 24 mkr, fördelat på 19 mkr för investeringsåtgärder och 5 mkr för underhållsåtgär-
der.  

Under året har arbetet med Leksands kommuns målsättning att skapa en långsiktigt hållbar 
väghållningsorganisation i hela kommunen intensifierats genom att Lantmäteriet påbörjat 
arbetet med att bilda gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Djura var 
först ut och därefter fortsatte processen med Insjöområdet. I samband med denna process är 
gatuförvaltningen delaktig vid möten och vägsyner med mera. Mycket arbete återstår men 
när det väl är klart får de enskilda vägarnas ägare ta ansvar för investeringar och upprust-
ning, medan kommunen erbjuder fortsatt skötsel eller stöd till skötsel enligt fastställt regel-
verk. 

 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser enligt ”Reglemente för kom-
munstyrelsen i Leksands kommun” från och med 2013-07-01. Reglementet beskriver kom-
munstyrelsens övergripande uppgifter och ansvar. 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av 
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, 
samt att göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Dessu-
tom ingår att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen, att övriga mål och planer för 
verksamheten och ekonomin efterlevs, och att kommunens löpande förvaltning handhas rat-
ionellt och ekonomiskt. 

I den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna visionen för kommunen, Vision 2025, 
uttalas att det ska vara ”lätt att leva i Leksand”. Visionen bryts årligen ner i politiskt beslu-
tade inriktningsmål för förvaltningen. I förvaltningsplanen beskrivs hur förvaltningen avser 
att nå de av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga målen för kommande år samt en dju-
pare redovisning av utfallet av föregående års mål. 

Varje sektor arbetar fram en sektorplan utifrån förvaltningsplanen som redovisar hur sek-
torerna kommer att arbeta med sina tilldelade mål. I vissa fall tas också underliggande avdel-
ningsplaner och enhetsplaner fram för att ytterligare specificera målen. Utgångspunkten för 
verksamhetsutvecklingen är ett systematiskt kvalitetsarbete.  
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De verksamhetsmässiga målen beslutas årligen av fullmäktige i Mål och budget för kom-
mande år. Fullmäktige beslutar även om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kom-
munen.  

Ekonomiska ramar 
Kommunfullmäktige fastställde i samband med Mål och budget 2019-2021 överskottsmålet 
på minst 2,0 % av skatter och bidrag under en femårsperiod. Samtidigt gjordes avsteg i och 
med att målen inte nås med beslutad budget för perioden.  Syfte med de finansiella målen är 
att: 

 Investeringar ska kunna finansieras utan att öka upplåningen 

 Framtida pensionsutbetalningar ska klaras av utan nedskärningar i verksamheten 

 Kommunens eget kapital värdesäkras för kostnadsutvecklingen/inflationen 

 Kompensera för tidigare års nedskrivning av anläggningstillgångar 

 Reserver skapas för att klara stabiliteten i de fall oförutsedda behov uppstår eller de 
ekonomiska förutsättningarna försämras. 

Planering året innan budgetåret 
På uppdrag av kommunstyrelsen, arbetar förvaltningarnas sektorer fram ett budgetförslag 
för kommande år utifrån framtida behov och uppdrag. Kommunledningsgruppen gör sedan 
prioriteringar och avvägningar inom och mellan verksamhetssektorerna. Tjänstemannaför-
slaget utgör sedan underlag för politisk bedömning där respektive parti representerat i kom-
munfullmäktige har möjlighet att lägga egna förslag till budget. 

Uppföljning under budgetåret 
Verksamheternas kostnader och intäkter följs upp löpande under året och eventuella avvikel-
ser har rapporterats i den mån de är betydande. Under 2019 har förvaltningen tagit beslut 
om att en rapport med en prognostiserad årsavvikelse lämnas fyra gånger per år istället för 
nio gånger i syfte att utveckla innehållet. 

Bokslut och årsredovisning 
I årsredovisningens förvaltningsberättelse görs en bedömning om målen för en god ekono-
misk hushållning har uppnåtts. Kommunens revisorer bedömer om resultatet i årsbokslutet 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under 
perioden. Bedömningen om en god ekonomisk hushållning uppnåtts för året baseras på 
måluppfyllelsen av de av kommunfullmäktige beslutade finansiella och verksamhetsmässiga 
målen.  

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kom-
munala företag. Utöver detta har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt upp-
siktsplikt över de kommunala aktiebolagen med en korresponderande handlingsplikt om det 
framkommer att bolagen inte förvaltas i enlighet med reglerna om kommun- och regionägda 
bolag i 10 kap. Kommunallagen (2017:725). 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen i Leksands kommun framgår att det i kommunsty-
relsen styrfunktion ingår att: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller del-
vis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlev-
nad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen 
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Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har utöver det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god in-
tern kontroll, även ansvar för att förvaltningsövergripande tillämpningsföreskrifter finns 
samt för att lämna råd och anvisningar för att internkontrollen ska fungera på ett fullgott 
sätt. Varje utskott och nämnd svarar för sin del av den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde samt att det finns erforderliga regler och anvisningar för den interna 
kontrollen.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten 
genom tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl-
lande sätt. (KL 6 kap 7§) 

Kommundirektör tillika förvaltningschef ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls 
inom hela kommunförvaltningen, att ett enhetligt arbetssätt tillämpas, samt att löpande rap-
portera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar, samt eventuella avvi-
kelser.  

Sedan några år tillbaka finns ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring kommunfull-
mäktiges beslutade mål, bland annat genom att kommunens verksamhets- och kvalitetsut-
vecklare arbetar systematiskt i respektive sektor.  Varje år sammanställs en förvaltningsplan, 
sektorsplan och avdelningsplaner. Lägesredovisning sker tre gånger per år. Redovisning görs 
efter mars månad, i samband med delårsbokslutet och efter december. Avvikelser från för-
väntat resultat i fullmäktiges mål och indikatorer redovisas för utskott och kommunstyrelse 
så snart som möjligt.  

Arbetet med kommunens styrande planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av indika-
torer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken. Kombinationen av rapporte-
ringar av förvaltningsplan, sektorsplan, avdelningsplaner, ekonomiska rapporter i utskott 
samt kommunstyrelsen ger goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig och kostnadsef-
fektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamhetens efterlevnad av 
tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring måluppfyllelsen av kommunfull-
mäktiges antagna mål.   

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Under 2019 hade Leksands kommun tolv verksamhetsmässiga mål med totalt 46 mätbara in-
dikatorer och fem mätbara finansiella mål.  

Verksamhetsmässig måluppfyllelse 
Utifrån visionen fastställer fullmäktige årligen mål för verksamheterna i kommunen. Målen 
följs upp med hjälp av indikatorer. Alla sektorer bidrar direkt eller indirekt till att uppnå alla 
mål. 

Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala. 

Hög måluppfyllelse   

Godkänd måluppfyllelse   

Låg måluppfyllelse   

 

För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland 
jämförande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mel-
lersta kvartilen (de 50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den 
nedre kvartilen (de 25 % lägsta i riket). Finns det ingen nationell jämförelse ska resultatet 
vara bättre än föregående år för att nå hög måluppfyllelse. 
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1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre 

Indikatorer Resultat 

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av 
alla gällande detaljplaner 31/12, antal per 1 000 invånare 

57,28 

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal per 1 000 invå-
nare 

1,01 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under året, 
antal per 1 000 invånare 

2,48 

Kommentarer till resultat 

 I indikatorn har detaljplanen för Åkerö brofäste räknats med då kommunen har anta-
git planen, men den är för närvarande överklagad. Även i nationell jämförelse blir re-
sultatet hög måluppfyllelse. 

 Antal färdigställda villor mellan januari och december 2019 uppgick till 16. Även här 
var målsättningen att resultatet skulle överskrida fjolåret (2018: 0.8, 2019: 1.01), vil-
ket ger ett resultat med hög måluppfyllelse. I nationell jämförelse blir däremot resul-
tatet enbart godkänt.  

 Leksandsbostäder har byggt 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten norr om OK/Q8 i 
centrala Leksand. Byggnationen påbörjades under hösten 2017 och huset stod klart 
för inflyttning i juli 2019. Framöver kommer Hesseborns att bidra till bostadsutveckl-
ingen med ytterligare cirka 40 lägenheter. Eftersom målsättningen var att resultatet 
skulle bli bättre än fjolårets ger det även här ett resultat med hög måluppfyllelse. Det 
gäller även vid nationell jämförelse. Resultatet för detta nyckeltal blir dock något 
ryckigt över tid på grund av långa ledtider förenade med stora byggprojekt. 

Analys av resultat 
Det byggs och tas fram nya detaljplaner för att bygga bostäder i Leksand. Det finns en del fär-
diga detaljplaner som tillåter byggnation av flerfamiljshus (och villor). Utvecklande av mark 
och byggnation av flerfamiljshus beror på Leksandsbostäders ekonomi och viljan av privata 
företag att investera i Leksands kommun. Utveckling av flerfamiljshus måste ske på ett sätt 
som är ekonomiskt hållbart och som inte förstör Leksands välfungerande fastighetsmarknad. 
Arbetet med att upprätthålla relationer och tillit med privata fastighetsutvecklare måste fort-
sätta för att få till bra resultat på lång sikt. Som det ser ut nu finns det ett stort tryck på hyres-
rätter i Leksands kommun.   

Färdigställda bostäder i småhus har ökat de senaste tre åren. Det är dock viktigt att poäng-
tera att denna statistik ger en fingervisning av utveckling på lite längre sikt eftersom ägaren 
har fem år på sig att avsluta byggnationen.     

Planberedskapen under de senaste åren har ökat för nya bostäder som kan byggas med stöd 
av alla gällande detaljplaner. 2019 låg nivån på 57, jämfört med drygt 25 år 2017. Det är vik-
tigt att fortsätta ta fram detaljplaner för nya bostadsområden men det är inte den enda faktor 
som påverkar byggande av bostäder i Leksand. 

Förslag till åtgärder 

 Fortsätta ta fram byggbara tomter.  

 Se över möjligheten att ingå samverkan med andra kommuner under 2020 för att sä-
kerställa att vi kan anställa och bibehålla spetskompetens inom området. 

 Fortsätta arbeta med mjuka värden för att göra Leksand till en attraktiv ort att leva i.  

 Fortsätta värna relationer med bostadsexploatörer och bibehålla kommunens välfun-
gerande fastighetsmarknad. 
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2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet 

till större inflytande, en utvecklande vardag samt utveckla stödet till an-

höriga 

Indikatorer Resultat 
Andel brukare som upplever att de är nöjda med verksamheten 
inom äldreomsorgen och med verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning 

85 % 

Andel brukare som upplever att de är nöjda med verksamheten 
inom LSS  

90 % 

Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit 87 % 

Kommentarer till resultat 
Utifrån analysen av resultatet för 2018 skulle förvaltningen förbättra personalkontinuiteten i 
hemtjänsten, arbeta med individuella genomförandeplaner, öka delaktigheten, tryggheten 
hos brukare inom LSS samt öka informationen till de som anlitar anhörigstöd. 

 Det totala nationella resultatet för nöjdheten inom hemtjänsten och på särskilt bo-
ende är 85 %.  

 Resultatet för hemtjänsten visar att endast 3 % är missnöjda med hemtjänsten, 88 % 
är nöjda och 9 % svarar varken eller. Kunderna upplever att de blir bra bemötta, de 
känner förtroende för personalen, de känner sig trygga och de tycker att samarbetet 
mellan hemtjänsten och anhöriga fungerar bra. Däremot behöver informationen till 
kunderna om tillfälliga förändringar som sker och möjlighet att påverka vilken tid de 
får sina insatser förbättras. 

 På särskilt boende är det 81 % som är nöjda med helheten, 9 % är missnöjda och 10 % 
varken eller. De känner sig trygga och får ett bra bemötande av personalen. Det som 
ger lågt resultat är att de boende vill har information om tillfälliga förändringar och 
de vill ha bättre aktiviteter. 

 Inom LSS verksamheten är 90 % nöjda. De sämre resultaten i undersökningen från 
året innan har förbättrats mycket. 

 Personalkontinuiteten i hemtjänsten är den samma som året innan, vilket innebär att 
det är 19 olika personer som besöker en kund under 14 dagar.  

 Arbete med individuella genomförandeplaner pågår ständigt för att öka delaktigheten 
och därmed också troligtvis nöjdheten både hos brukare och anhöriga. 

 Inom anhörigstöd är nöjdheten 87 %, vilket är något högre än året innan. 

Analys av resultat 
Personalkontinuiteten i hemtjänsten som handlar om hur många personal en kund träffar 
under en 14-dagarsperiod är den samma som 2018. Detta verkar dock inte ha påverkat nöjd-
heten i hemtjänsten 2019.  

En relativt låg svarsfrekvensen på brukarenkäten 2019 gör att resultaten kan påverkas nega-
tivt. Vem som svarat på brukarenkäten, om det är kunden eller anhöriga, påverkar också re-
sultatet. Svarsfrekvensen är låg i hela riket. 

LSS verksamheten har ett bra resultat. LSS dagligverksamhet har infört veckomöten och pla-
nerade aktiviteter. Det har bidragit till en större delaktighet hos brukarna och de är med och 
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formar aktiviteterna efter sina behov. Man har provat på andra aktiviteter och många bru-
kare har bytt aktiviteter. De har infört boenderåd på gruppboende som ökar delaktigheten 
när de planerar sina egna aktiviteter och vågar tala om vad de vill. 

Det som framkommit i undersökningen om anhörigstöd både 2018 och 2019 är att de anhö-
riga vill ha ännu mer information, råd och stöd. Detta har tagits upp kontinuerligt på verk-
samhetsmöten. Årets resultat visar på att ingen är missnöjd med anhörigstödet, men fler vill 
ha mer information om sina anhöriga som är på korttidsboende och inom hemtjänsten. Det 
är frågor som kommunen arbetar vidare med genom bland annat anslagstavlor, anhörigträf-
far och enskilda stödsamtal.  

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikat-

ion och läsning i förskolan 

Indikatorer Resultat 

Andel årsarbetare med förskollärarexamen 55 % 

Antal barn per årsarbetare 5,8 

Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller littera-
turprofil 

100 % 

Kommentarer till resultat 

 Andelen årsarbetare med förskollärarexamen är fortfarande hög och enligt intern be-
räkning ligger den på runt 55 %. De nationellt redovisade siffrorna för 2019 väntas i 
maj. 

 Antalet barn per årsarbetare, enligt intern beräkning, stiger något till 5,8 (5,7).  

 Samtliga förskolor arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofilering. Två förskolor 
har också blivit diplomerade litteraturprofilförskolor: Fjärilen och Krabat. Ett resultat 
av denna satsning kan sannolikt ses i att barnboksutlåningen har ökat de senaste åren 
från 28 % till 49 %.  

Analys av resultat 
Indikatorernas koppling till målet har upplevts som otydliga, vilket också kan spegla av sig i 
styrningen av målet. 2018 gjorde den första gruppen årskurs 3-elever, som gick i förskolan 
när detta mål introducerades, sina nationella prov i svenska. 2018 förbättrades resultatet från 
66 % till 72 %, men för 2019 vände resultatet nedåt igen till 65 %. Det finns behov av att 
kunna följa arbetet kring detta mål med ökad precision. Inför kommande år har därför nya 
indikatorer tagits fram. 

 

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor med fokus på 

elever med låg måluppfyllelse 

Indikatorer Resultat 

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 
– SV 

65 % 

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 
– MA 

62 % 

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i 
alla ämnen 

70,4 % 
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska 84,8 % 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik 87,2 % 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som 
andra språk 

100 % 

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 226,6 

Genomsnittlig betygspoäng – elever med gymnasieexamen 14,0 

Kommentarer till resultat 

 Resultaten i nationella prov i matematik för årskurs 3 sjunker något, men Leksands 
elever ligger fortfarande inom de mittersta kvartilerna.  

 Resultaten för årskurs 6-eleverna håller sig samtliga inom de mittersta kvartilerna i 
en nationell jämförelse, men trenden är genomgående sjunkande jämfört med 2018. 
Andelen som uppnår betyget E-A går från 77,4 % till 70,4 %. Minst betyget E i eng-
elska går från 90,3 % till 84,8 % och matematik 89,5 % till 87,2 %. Anledningen till att 
resultatet i svenska redovisas som ≈100 beror på att det är så få elever som ej uppnått 
E att exakta procenten inte kan redovisas på grund av sekretesskäl.  

 Meritvärdet för årskurs 9 har ökat från 220,3 till 226,6. Som helhet ligger kommunen 
inom de två mittersta kvartilerna, men sett till enbart pojkarna ligger de i den övre 
kvartilen, medan flickorna ligger precis under gränsen för den övre kvartilen. 

 Genomsnittlig betygspoäng på gymnasiet har sjunkit marginellt från 14,1 i fjol till 14,0 
i år. 

Analys av resultat 
En fråga att ställa sig är varför resultaten i årskurs 6 sjunker och har så gjort sedan 2017. Med 
tanke på de fortbildningsinsatser som gjorts bland annat via språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt borde resultaten åtminstone inte sjunka. Dock kan en förklaring vara att en ny 
skola med fristående huvudman startade under hösten 2017. Detta gjorde att den kommu-
nala grundskolan tappade motsvarande en klass per årskurs. Den enda statistik som finns re-
dovisad för friskolan är den med andelen elever som uppnår E-A för de två senaste läsåren. 
En sammantagen beräkning av de båda huvudmännens resultat visar att nivån för hemkom-
munen inte förändrats (se tabell nedan). Under 2017 låg resultatet på 80,8 %. Det samman-
tagna resultatet för 2018 låg på 81 %, där de kommunala grundskolornas resultat låg på 77,4 
% medan det för den fristående skolan låg på 100 %. Ett liknande mönster kan ses för 2019, 
men där resultaten sjunkit ytterligare för de kommunala skolorna, vilket gör att det samlade 
resultatet blev 75 %.  

Det är möjligt att tappet inom kommunala skolor kan bero på en mindre fördelaktig kamrat-
effekt, det vill säga att om det finns några duktiga och ambitiösa elever i en klass så kan de 
dra med sig de övriga. En mekanism som är bekräftad inom forskningen gällande socioeko-
nomiska strukturer, skolsegregation och skolans likvärdighet. 

Gällande årskurs 9 kommer sammanslagningen av kommunens två högstadieskolor leda till 
en ökad likvärdighet och högre andel behöriga lärare i undervisningen, vilket sammantaget 
bör leda till ytterligare förbättringar. 

 

5. Vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer Resultat 
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Medarbetarengagemang (HME) totalindex 79 

Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamheter* 8,03 % 

Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad 87 % 

Kommentarer till resultat 
*Resultatet är till och med november 2019 

 Totalindex för medarbetarnas upplevelse av motivation, styrning och ledarskap är 79. 
Tendensen är att resultatet sjunker år för år. 2017 var förvaltningens totalindex 81 
och 2018 var det 80. Vid en nationell jämförelse hamnar förvaltningen i den mellersta 
kvartilen. 

 Sjukfrånvaron till och med november 2019 är totalt 8,03 % (decembers siffror saknas 
på grund av att systemleverantören för tillfället inte kan leverera, felsökning pågår). 
Den korta sjukfrånvaron är 2,74 % och den långa 5,29 %. Sektor vård och omsorg har 
den högsta sjukfrånvaron och sektor lärande och stöd den lägsta.  

 Många medarbetare upplever att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, de 
har svårt att återhämta sig under raster och de hinner inte med sina arbetsuppgifter. 
Resultaten i sektorerna ser ungefär lika ut. Lärande och stöd har dock lite sämre re-
sultat än övriga sektorer. 

 87 % av medarbetarna är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Motsvarande siffra 2018 
var 89 %. 

Analys av resultat 
Även om resultaten för motivation, ledarskap och styrning har sjunkit, har förvaltningen fort-
farande ett bra resultat. Medarbetarna tycker om sina jobb och känner att de har ett me-
ningsfullt och utvecklande arbete. Det finns många bra chefer i förvaltningen som visar upp-
skattning och förtroende för sina medarbetare. Tidigare satsningar inom bland annat ledar-
skap och medarbetarskap är faktorer som förmodligen bidrar till det positiva resultatet. Re-
gelbundna chefsträffar och ledarforum innebär också att cheferna får samsyn i hur förvalt-
ningen ska drivas framåt. 

Såväl chef som medarbetare behöver utmaningar för att kunna utvecklas och höja kvalitén på 
arbetet ytterligare. Som chef är det viktigt att se varje medarbetare och identifiera var och hur 
hens resurser nyttjas bäst. Det är också viktigt att låta medarbetarna vara delaktiga i vad som 
händer på arbetsplatsen och låta dem komma med förslag på lösningar. 

Korttidsfrånvaron beror bland annat på att det har varit mycket smittor i form av förkyl-
ningar och feber. Långtidssjukfrånvaron beror i flera fall på svåra sjukdomar som inte är ar-
betsrelaterade. Förskolan har hög sjukfrånvaro vilket bland annat beror på att små barn kan 
ha svårt att upprätthålla lämplig nivå av handhygien. 

Under sista kvartalet 2019 har sektorn vård och omsorg satt in extra resurser en dag i veckan 
i hemtjänsten för att kartlägga vad sjukfrånvaron beror på och hur arbetsmiljön är. En första 
analys visar att största orsaken är att personalen inte har balans mellan arbete och privatliv. 

Vid arbete med OSA-kollen (Sunt Arbetslivs checklista för organisatorisk och social arbets-
miljö) för förvaltningens alla verksamheter visar det sig att 42 % av alla korta sjukskrivningar 
och 32 % av alla långa sjukskrivningar kan förklaras av vår arbetsmiljö. 

Att inte hinna med arbetsuppgifter och inte ha energi kvar kan innebära att man har för hög 
arbetsbelastning. Då kan man behöva hjälp att prioritera arbetsuppgifter alternativt ta hjälp 
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av någon kollega. Ibland stämmer heller inte uppdrag och förväntningar överens. Det kan in-
nebära att någon förväntar sig mycket mer än det som levereras och det kan skapa stress hos 
den som levererar och missnöje hos den som tar emot.  

Medarbetarna behöver tid till att reflektera över arbetsmiljön och fundera på varför det ser ut 
som det gör. Det är viktigt att fundera på vad jag som individ och vi som grupp kan göra för 
att förbättra arbetsmiljön. Som individ kanske man också behöver fundera på om privatlivet 
påverkar arbetslivet och vice versa. Många chefsbyten kan också påverka arbetsmiljön. 

 

6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområ-

det samt minska användningen av skadliga kemikalier i våra verksam-

heter 

Indikatorer Resultat 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 18,8 % 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark (%) 73 % 

Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga 
kemikalier 

 

Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling, kr per invånare 141 

Kommentarer till resultat 

 Andelen ekologiska livsmedel var 18,8 % 2019, vilket är en minskning mot föregående 
år då andelen var 21,8 %. 

 Som en av de första kommunerna i Sverige kördes från och med juni månad 2019 alla 
kommunens dieselbilar på fossilfri diesel, HVO100.   

 Indikatorn gällande minskning av skadliga kemikalier regleras ej av gällande upp-
handlingspolicy.  

 Resultatet för ”nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare” redovi-
sas under våren 2020. Prognosen pekar mot ett något lägre (läs positivt) resultat.   

Analys av resultat 
Anledningen till att andelen ekologiska livsmedel inte ökar är en ekonomisk fråga. Övriga 
livsmedelspriser har ökat under året vilket ger ännu mindre utrymme för att utöka andelen 
ekologiska varor. Där det går används dock alltid ekologiska alternativ.  

Leksands kommun har valt att fokusera på en fossilfri bilflotta (HVO bränsle), och tar ytterli-
gare steg allt eftersom den äldre bilparken byts ut.  Definitionen av vad anses vara en miljöbil 
kommer troligtvis att ses över framöver, vilket påverkar detta nyckeltal drastiskt. 

 

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommu-

nen 

Indikatorer Resultat 

Andel sysselsatta i besöksnäring 
Ingen mät-
ning 
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Kommentarer till resultat 

 Av kostnadsskäl har förvaltningen inte fortsatt att beställa rapporten som visar sta-
tistik över andel sysselsatta i besöksnäring. Därför kommer resultat att utebli för 
denna punkt. 

Analys av resultat 
Ofta är personalkostnaderna den primära faktorn för att öka produktiviteten i ett företag. 
Konsekvensen blir att antalet anställda i relation till omsättning och resultat, det vill säga till-
växten i företaget, minskar. Därför är det inte alltid ett bra mått att utgå från antalet syssel-
satta för att visa tillväxten i en bransch. 

 

8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för 

de som fått uppehållstillstånd 

Indikatorer Resultat 
Andel elever som påbörjar yrkesutbildning under etableringstiden 
(2 år) 

10 % 

Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen 
inom tre år 

40 % 

Andel som börjar arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid 
etableringstidens slut (2 år) (redovisning med halvårs eftersläp-
ning). 

18 % 

Kommentarer till resultat 

 Generellt har antalet som kommit ut från etableringen minskat, vilket hänger sam-
man med att antalet flyktingar minskat och de som kom under åren 2015-2016 redan 
omfattas av insatser. 

Analys av resultat 
Det har uppstått vissa svårigheter att följa upp dessa indikatorer på grund av den förändring 
som sker inom Arbetsförmedlingen (AF). AF genomgår just nu en stor omorganisation, vilket 
har lett till att samverkan med myndigheten i princip har upphört. Underlag som tidigare till-
handahölls av AF har fått rekonstrueras inom förvaltningens verksamheter, vilket gör att det 
blir svårt med jämförelsen från tidigare år. Kommunen arbetar med att stärka samverkan 
kring arbetsmarknadsfrågor mellan arbetsmarknadsenheten (AME) och vuxenutbildningen. 
Dessa två enheter har samverkat kring detta tidigare, men genom att förstärka samarbetet 
uppnås en robustare organisation med snabbare vägar från identifierade behov till beslut och 
verkställighet. Det rör sig om allt från arbete och praktikplatser till fortsatta studier. 

 

9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av lan-

dets främsta sport- och friluftskommuner  

Indikatorer Resultat 

Andel elever mellan 7-15 år som deltar i kulturskola 45 % 

Deltagartillfällen i idrottsförening, antal per invånare 7-20 år 37 

Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning ”Sveriges 
friluftskommun” 

Delad etta 
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Antal besökare kulturhuset* 245 795 

Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksam-
heter 

Ingen mät-
ning 

*Fysiska och digitala besök 

Kommentarer till resultat 

 Kulturskolans resultat bygger på tidigare års erfarenheter, där Kulturskolerådet ska se 
över om redovisning av deltagarsiffrorna ska ske på annorlunda sätt framöver. Uti-
från det sätt som kommunen tidigare har redovisat ligger Leksand i den övre kvartilen 
i landet. 

 Resultatet gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar har gått från gula resultat 
(2016 och 2017) till gröna resultat 2018 (vilket är den senaste fullständiga mätningen 
som är gjord).    

 Förra året hade kulturhuset 258 533 besökare (digitalt och på plats). I år var det något 
färre besök, totalt 240 804. Antal digitala besök sjönk med drygt 2,6 % till 133 675 
och antal besök på plats sjönk med 7,5 % till 112 120. 

 Inga mätningar är gjorda på Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konst-
verksamheter. 

Analys av resultat 
Av kartläggningen kring deltagande elever på Kulturskolan framgick att en del skolor är 
underrepresenterade. I vissa fall finns det en tydlig koppling till den socioekonomiska 
sammansättningen av skolans elever. I kartläggningen framgår att det genomsnittliga 
socioekonomiska indexet för kulturskolans elever är 0,38 (ju lägre, desto bättre 
förutsättningar), medan det för övriga skolformer ligger på mellan 0,7-0,86. Noterbart är 
också att inte en enda av kulturskolans 437 elever kommer från hem som erhåller 
ekonomiskt bistånd, trots att cirka 4% av Leksands alla grundskoleelever kommer från hem 
med ekonomiskt bistånd. 

Under de senaste åren har antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för ungdomar ökat. 
Kommunen erbjuder flera fina idrottsanläggningar och arbetar med att upprätthålla en bra 
kvalité på dessa genom att till exempel renovera omklädningsrum (Siljansvallen och Insjön 
under 2019). Fokus ligger även på att upprätthålla en bra dialog och samspel med lokala id-
rottsföreningar. 

Både digitala och fysiska besök till kulturhuset har minskat under året. Variation i fysiska be-
sökssiffror kan möjligen förklaras av att det var ett riksdagsval 2018 jämfört med ett EU-val 
2019, där förtidsröstning varit möjligt på biblioteket vid båda tillfällena. Det finns däremot 
ingen självklar förklaring till att det är något färre digitala besök. Det är värt att notera att 
minskat antal digitala besök inte har resulterat i minskad utlåning av media.      

 

10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksam-

het samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas kontak-

ter med kommunen 

Indikatorer Resultat 

Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får 
svar inom en arbetsdag 

88 % 

Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon 
och fått ett direkt svar på en enkel fråga 

52 % 
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Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande 
när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen 

88 % 

Informationsindex kommunen Webbplats 
Ingen mät-
ning 

Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation 
som på lämpligt sätt beskriver kommunens vision, uppgift och 
verksamhet 

Genomfört 

Kommentarer till resultat 

 2019 fick 88 % svar på e-post inom en dag, jämfört med 87 % 2018.  

 Andelen medborgare som fick direkt svar på en enkel fråga via telefon var 52 % vilket 
är en förbättring jämfört med 2018 då 50 % fick svar.  

 När det gäller medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande i telefon så upp-
levs det ungefär lika bra 2019 med 88 % nöjda medborgare som 2018 då 87 % var 
nöjda. Vid en nationell jämförelse hamnar kommunen i den mellersta kvartilen inom 
samtliga områden. 

 Flertalet av de chefer som har haft externa möten har visat presentationen gällande 
kommunens vision, uppgift och verksamhet. Vård och omsorg och Lärande och stöd 
har visat presentationerna ett 40-tal gånger under året. 

Analys av resultat 
Utvecklingsarbetet under 2019 bestod av införande av nya rutiner för att säkerställa att e-
post besvaras i tid, instruktioner till kollegor i kommunen avseende vikten av att koppla tele-
fonen, kontinuerlig dialog kring vad service innebär och vilken service kundtjänst förväntas 
leverera till medborgaren samt utveckling av arbetssättet för att färre samtal ska kopplas vi-
dare. Arbetet kommer fortgå under 2020 men med särskilt fokus på förändrat arbetssätt för 
att minimera vidarekoppling av samtal samt tätare uppföljning av arbetet både på avdel-
nings- och individnivå. 

 

11. Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus 

på äldre samt öka digitaliseringen i våra kommunala verksamheter 

Indikatorer Resultat 
Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende tekniska förutsätt-
ningar: 

Kommunen har en digital signering/underskrift * 

Kommunen arbetar aktivt med förvaltning av it-system (t.ex. 
PM3) 

* 

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende ledning, arbetssätt 
och metoder för digital utveckling: 

Kommunen följer upp sin digitaliseringsutveckling * 

Kommunen ger medarbetare möjlighet att öka sin digitala kom-
petens och kunskap för att utveckla verksamheten 

* 

Kommunen ger chefer möjlighet att öka sin digitala kompetens 
och kunskap för att utveckla och leda verksamheten 

* 

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende äldre 
och personer i behov av omsorg 

* 
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Självskattning enligt parametrarna uppfyller helt (grönt) uppfyller delvis (gult) uppfyller inte 
alls (rött) 

Kommentarer till resultat 
Kommentarer och analys av eBlomman: 

 Vid senaste uppföljningen rapporterades projektet digital signering som klart, då 
tjänst för detta fanns på plats. Eftersom tjänsten ännu inte användes av någon verk-
samhet ändrades status för projektet till pågående. Två pilotprojekt inom digital sig-
nering är påbörjade för att testa tjänsten samt för att se över om tjänsten uppfyller 
kraven på informationssäkerhet. De två projekten handlar om digital signering av 
protokoll för utskott, nämnder och kommunfullmäktige samt digital signering av ord-
förandebeslut för individnämnden.  

 Digitaliseringsledarna följer de digitaliseringsinsatser som genomförs och rapporterar 
kontinuerligt till digitaliseringsråd, kommunledning och politik. En modell finns även 
för att kunna följa upp effekt, effektmål och nyttor med projekten.  

 Autentiseringsplattformen finns på plats för att införa e-tjänster med mobilt bankID. 
Detta är fortfarande inte lanserat då det inte är klart vilka e- tjänster som ska använ-
das inom vård och omsorg samt att sektorn inväntar nya ”mina sidor” som införs 1 
mars 2020. Därmed fortfarande ett gult resultat. 

Kommentarer och analys av digitaliseringsprojekt: 

 Beslutstöd i PowerBI för hemtjänst är lanserat men fyller fortfarande inte de krav som 
vård och omsorg önskat. Det går inte att samköra alla de program som behövs för att 
få en helhet. 

 IBIC processen är införd i alla verksamheter utom hemtjänst. 

 LifeCirkare medborgare har bytt namn och heter ”mina sidor” från 2020. 

 Nytt trygghetslarm i alla särskilda boenden är upphandlat och är under installation. 

 Sjukfrånvarostatistik kan nu visualiseras med stöd av PowerBI och den del som åter-
står är att göra verktyget tillgänglig för chefer och kvalitetsgruppen. 

 Nya webben lanserades live under april. Under 2019 har fokus varit att flytta över 
material från gamla webben och intranätet till den nya. Gamla intranätet stängdes ner 
vid årsskiftet. 

 För administration av tillbud/skada kommer systemet KIA, som tillhandahålls av 
AFA försäkring, att implementeras under 2020.  

 I projektet stödsystem för rehabilitering har beslut tagits om att använda systemet 
Adato. Systemet kommer att implementeras under 2020. 

 Kostwebben finns på Källbackens förskola och ska successivt införas på samtliga för-
skolekök.  

 Städwebben används för flertal städobjekt och kommer under 2020 att tillgängliggö-
ras för ytterligare objekt. 

 Tjänst för digital signering finns på plats men används ännu inte av någon verksam-
het. Två pilotprojekt inom digital signering är påbörjade för att testa tjänsten samt för 
att se över om tjänsten uppfyller kraven på informationssäkerhet. De två projekten 
handlar om digital signering av protokoll för utskott, nämnder och kommunfullmäk-
tige samt digital signering av ordförandebeslut för individnämnden.  

 Naturkartan är en digital friluftsguide som ger enklare tillgänglighet till naturen.   
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 Förenklad handläggningsprocess för ansökan om serveringstillstånd. 

 En betallösning för liftkort i Granberget ger smidigare hantering, mindre väntetid och 
är enklare för besökare och personal. Det innebär färre personal i kassan och mer 
nöjda besökare.  

 

12. Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga 
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak 

Indikatorer Resultat 

Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor i kommunen 
Ingen mät-
ning 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan 8,1 

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol 19,2 % 

Åk 1 gymnasiet som uppger att de provat narkotika 3,1 % 

Kommentarer till resultat 

 Indikatorn gällande riskabla alkoholvanor redovisas inte längre nationellt. 

 Den upplevda tryggheten bland eleverna i årskurs 5 har ökat från 7,9 2017 till 8,0 
2018 och 8,1 2019. I nationell jämförelse ligger kommunen i de mittersta kvartilerna. 
Skolorna har arbetat aktivt med trygghetsfrågor genom bland annat terminsvisa en-
käter och ”temperaturmätare”. Respektive skola har satt in de åtgärder som behövts 
utifrån de brister som har framkommit. 

 Sammanställningen har justerats för indikatorn kring alkoholvanor bland årskurs 1-
elever på gymnasiet. De som dricker alkohol har ökat något från 17 % 2018 till 19,2 % 
2019. I motsvarande fråga kring narkotika har det dock sjunkit från 5,1 % 2018 till 3,1 
% 2019. Antalet svarande är dock lägre gällande narkotika och därför ökar bortfalls-
problematiken. 

Analys av resultat 
För eleverna i årskurs 5 är trenden positiv, om än i små steg. Jämfört med övriga riket ökar 
kommunens resultat kring trygghet i absoluta tal. Det innebär också att kommunen klättrar i 
relativ bemärkelse, inte bara för att de egna resultaten ökar, utan för att övriga riket minskar. 

Under 2020 är det planerat att samtliga kommuner som ingår i databasen ELSA ska kunna 
redovisas gemensamt. Det innebär att Leksands resultat gällande alkohol- och narkotikaan-
vändning kan jämföras regionalt och inte bara internt över tid. Detta ger också ett tydligare 
riktmärke att utgå från gällande var åtgärderna ska koncentreras. 

 

Finansiell måluppfyllelse 
I följande avsnitt redogörs för de finansiella målen för Leksands kommun. Kommunfullmäk-
tige har beslutat om fem finansiella mål för en god ekonomisk hushållning av kommunens 
resurser.  

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

Uppnått   

Ej uppnått   
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1. Soliditeten inklusive den del av pensionsskuld som redovisas som an-

svarsförbindelse ska förbättras mot föregående tre år 

Resultat 
 

Kommentarer till resultat 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i 
vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skul-
der. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre pe-
riod inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet inne-
bär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella hand-
lingsutrymme inför framtiden. 

Figur 4. Kommunens soliditet, inkl. ansvarsförbindelse, angiven i % för perioden 2016-2019. 

 

Målet har uppnåtts då soliditeten är högre än den genomsnittliga soliditeten för de tre före-
gående åren. Soliditeten är högre än snittet (10,1 %) för de tre föregående åren. Framöver 
finns en risk att soliditeten vissa år kan komma att minska till följd av stora investeringar och 
lägre resultat. 

2. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % över budgetperioden 

2019-2022, samt för varje enskilt år 

Resultat 
 

Kommentarer till resultat 
Självfinansieringsgraden tidigare år har varit över målet om 100 %. För åren 2018-2021 för-
väntas den uppgå till 44 %, detta utifrån att exploateringsverksamheten förväntas vara själv-
finansierad över tid. Givet stora kommande investeringar ibland annat infrastruktur, särskilt 
boende och sporthall bedöms målet inte kunna nås under kommande år.  Följden blir ökade 
räntekostnader samt i viss mån avskrivnings- och driftkostnader. 
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Figur 5. Diagram över kommunens självfinansieringsgrad över perioden 2019-2022.. 

 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 79,2 mkr jämfört med budget 141,1 mkr, det vill säga en 
avvikelse på 61,9 mkr. Av detta äskas 56,6 mkr över till 2020 och räknas därför in för det 
budgetåret. 

För budgetperioden 2019-2022 räknar kommunen inte med att nå målet utan självfinansie-
ringsgraden förväntas bli 52 %, detta som följd av investeringar i den nya förskolan Myran, 
nytt särskilt boende, sporthall och vägbyggen med mera.  

Sammantaget kommer de höga investeringsnivåerna innebära högre kapitalkostnader och 
minskade ekonomiska ramar för verksamheterna.  

Gällande det nya särskilda boendet så minskar samtidigt en extern hyreskostnad på 8 mkr/år 
när kommunen går ur dessa lokaler. 

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

getperioden (2016-2020), samt för varje enskilt år 

Resultat 
 

Kommentarer till resultat 
Målet är satt utifrån att kommande investeringar ska klaras av utan ökad belåning, samtidigt 
som kommande generationer ska kunna få motsvarande offentlig service som dagens med 
samma skatteuttag. Utifrån nuvarande investeringsnivåer behövs dock ett resultat på över 2 
%. 
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Figur 6. Diagram över kommunens resultat i relation till skatter och bidrag över perioden 2017-2021. 

 

Leksands kommun når inte målet om 2 % överskott av skatter och bidrag för året 2019, detta 
då resultatet uppgår till 1,0 %. För budgetperioden 2017-2021 uppgår resultatet till 0,2 %, 
målet nås därmed inte trots de goda resultatet år 2017. Kommande år blir ekonomiskt tuffare 
till följd av vikande konjunktur och snabb kostnadsutveckling. Samtidigt har ett sparpaket 
beslutats som ska innebära positiva resultat från 2022. 

4. Sektorernas budgetföljsamhet 

Resultat 
 

Kommentarer till resultat 
Sektorernas totala budgetföljsamhet har varit relativt god under 2019, tack vare ett tillskott 
på 31,8 mkr till Lärande och stöd under pågående år, medan övriga sektorer fick en minskad 
ram under året. Den totala budgetavvikelsen för sektorerna uppgår till 7,9 mkr (1 %). 

 
 2019 2018 2017 2016 

Politik & förvaltningsledning -0,5  -1,3  -6,2  4,5  

Verksamhetsstöd 7,8  0,6  0,2  -0,1  

Lärande och stöd -3,0  -20,3 -16,0  -5,5  

Vård och omsorg -1,5  -2,7  -1,3  2,9  
Samhällsutveckling 5,1 2,9  5,8  0,9 

Totalt 7,9  -20,8  -17,6  2,8  
Tabell 6. Sektorernas avvikelse mot budget för perioden 2019-2016, angivet i mkr. 

5. Verksamheternas nettokostnad ska inte öka snabbare än skatter och 

bidrag 

Resultat 
 

Kommentarer till resultat 
Verksamhetens nettokostnadsökning mellan 2016-2017 och 2017-2018 har varit hög, 5,5 % 
respektive 5,3 %. 2019 har nettokostnadsökningen fortsatt, men inte i samma takt som tidi-
gare år. För första gången sedan 2016 ökar inte nettokostnaderna mer än skatter och bidrag. 
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Figur 7. Kommunens nettokostnadsutveckling kontra intäktsutveckling gällande skatter och bidrag under peri-
oden 2016-2019. 

 

Verksamhetens nettokostnad ökade med 0,8 % (7,3 mkr) och skatter och bidrag med 3,1  % 
(27,3 mkr). 

Förvaltningens nettokostnad ökade med 1,6 % (13,2 mkr) mellan 2018 och 2019, detta be-
rodde framförallt på minskade intäkter -20,2 % (81,0 mkr) trots att kostnaderna minskade 
med -5,5 % (-67,8 mkr).  

Över tid kommer avskrivningskostnaderna och räntekostnaderna att stiga som en följd av 
höga investeringsnivåer, en självfinansieringsgrad på under 100 % och ökade räntenivåer. 
Detta innebär att en allt större andel av skatteintäkterna kommer att gå till kapitalkostnader, 
vilket minskar de kvarvarande resurserna till verksamheterna. 

Figur 8. Förvaltningens intäkts- och kostnadsutveckling under perioden 2016-2019. 
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Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 
Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att bud-
getera och redovisa. Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska besluta 
om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna.   

Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras 
med motsvarande överskott de närmaste tre åren.  

Varje år ska redovisas en balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. 
Den inleds med årets resultat, vilket reduceras och/eller tillförs med ett antal poster enligt 
lagstiftningen. När det är gjort, får man fram årets resultat efter balanskravsjusteringar före 
eventuell avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR).   

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid för-
säljning av anläggningstillgångar räknats bort. Kommunen uppfyller kommunallagens ba-
lanskrav för 2019. Balanskravsresultatet uppgår också till 9,1 mkr då inga förändringar har 
skett i resultatutjämningsreserven. Detta motsvarar 1,0 % av skatter och bidrag.  

Balanskravsutredning 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen         9,2 
Reducering av samtliga realisationsvinster        -0,1 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar         9,1 

Användning av medel från resultatutjämningsreserven  

Balanskravsresultat         9,1 
Tabell 7. Balanskravsutredning för Leksands kommun år 2019, angivet i mkr. 

Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från RUR. Från och 
med 2013 finns det möjlighet att tillämpa RUR och föra medel mellan olika år. Tanken är att 
överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider när skatteintäkterna ökar 
för att sedan användas för att täcka underskott under svagare tider då skatteintäkterna mins-
kar. Regler för kommunens reservering till och disponering av RUR finns i särskilda riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Enligt riktlinjerna får disponering ske när skatteunderlags-
prognoserna för ett enskilt år faller under det tioåriga genomsnittet för skatteunderlagets ut-
veckling. För 2018 var inte skatteutvecklingen sådan att en disponering från resultatutjäm-
ningsreserven är möjlig. Leksands kommun har ett tak för hur stor den totala avsättningen 
får vara, det taket uppgår till 6 % av de genomsnittliga skatteintäkterna för de tre senaste 
åren (2017-2019). Detta tak uppgår för tillfället till 53,0 mkr och reserveringen uppgår till 
60,6 mkr.   

Resultatutjämningsreserv (RUR) 2019 2018 2017 

Ingående värde, Mkr 60,5 60,5 60,5 

Reservering till RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0 
Disponering av RUR, Mkr 0,0 0,0 0,0 

Utgående värde, Mkr 60,5 60,5 60,5 

Utgående värde/snitt av skatteintäkter tre senaste 
åren, % 

6,8 7,1 7,3 

Tabell 8. Resultatutjämningsreserv för åren 2019-2017, angivet i mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 
Leksands kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbe-
tare som är nöjda med ledarskapet. 
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Personal- och kompetensförsörjning 
Medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. Det är viktigt att värna om de 
som arbetar hos oss samtidigt som vi måste fokusera på framtidens medarbetare – de vi vill 
locka att arbeta hos oss. För att lyckas behöver vi strategiskt arbeta med kompetensförsörj-
ning.  

Den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar både lokalt och nationellt gör 
att vi måste arbeta aktivt för att behålla och rekrytera kompetens till organisationen på kort 
och på lång sikt. Kortsiktigt ska vi hitta rätt kompetens till de vakanser som finns och rekry-
tera sommarvikarier främst till vården. Många som tidigare har haft sommarvikariat är posi-
tiva till att arbeta hos oss igen, vilket ger goda förutsättningar för framtiden.  

En viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter. Vi vill attrahera ungdomar att söka 
till utbildningar som relaterar till de olika yrken som finns inom kommunen. Vi har utökat 
vårt deltagande i den lokala yrkesmässan. Vi fortsätter satsa på studiebesök och praktikplat-
ser för flertalet grupper.   

En annan viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är bemanningsenheten som förser 
organisationen med vikarier. Genom bemanningsenheten kan vi även erbjuda de medarbe-
tare som vill arbeta heltid en möjlighet att arbeta upp sin tid. Kommunen har ett pågående 
arbete med heltidsfrågan inom Kommunals avtalsområde. 

Under våren infördes ett nytt rekryteringssystem i hela organisationen vilket möjliggör en ef-
fektiv och digital rekryteringsprocess för våra medarbetare samt som ökar kandidatupplevel-
sen för de kandidater som söker arbete hos oss. 

Under hösten antog kommunens ledningsgrupp en övergripande kompetensförsörjnings-
strategi för hela organisationen som är ett fortsatt led i det långsiktiga kompetensförsörj-
ningsarbetet. Varje sektor och dess ledningsgrupp ska utifrån den arbeta fram en egen stra-
tegi för sektorns nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov och identifiera lång-
siktiga och kortsiktiga åtgärdsaktiviteter samt tidsplan för arbetet. 

Digitala medier  
Kommunen har under året fortsatt att utveckla rekryteringsprocessen i och med det nya re-
kryteringssystemet för att attrahera fler och rätt sökanden till våra tjänster och förstärka vår 
konkurrenskraft. Vi har arbetat mycket med profilering, marknadsföring och digital annonse-
ring av våra tjänster på sociala medier genom marknadsförda inlägg och riktade annonser för 
att nå rätt målgrupper.   

Medarbetarenkät 
Totalindex för medarbetarnas upplevelse av motivation, styrning och ledarskap är 79. Ten-
densen är att resultatet sjunker år för år. 2018 var förvaltningens totalindex 80 och 2017 var 
det 81. Vid en nationell jämförelse hamnar förvaltningen i den mellersta kvartilen. 

Många medarbetare upplever att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och att de 
har svårt att återhämta sig. Även om resultaten för motivation, ledarskap och styrning har 
sjunkit, så har förvaltningen fortfarande ett bra resultat. Medarbetarna känner att de har en 
meningsfull och utvecklande sysselsättning. Chefer i förvaltningen visar uppskattning och 
förtroende för sina medarbetare. Tidigare satsningar inom bland annat ledarskap och medar-
betarskap är faktorer som kan tänkas bidra till det positiva resultatet. Regelbundna chefsträf-
far och ledarforum innebär att cheferna får samsyn i hur förvaltningen ska drivas framåt. 

Såväl chef som medarbetare behöver utmaningar för att kunna utvecklas och höja kvalitén på 
arbetet. Som chef är det viktigt att se varje medarbetare och identifiera var och hur resurser 
nyttjas bäst. Det är också viktigt att låta medarbetarna vara delaktiga i vad som händer på ar-
betsplatsen och låta dem komma med förslag på lösningar. 
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Utifrån medarbetarenkätens resultat behöver förvaltningen skapa förutsättningar och under-
lätta för medarbetarna för att de ska känna att de hinner med arbetsuppgifter, känner delak-
tighet och är nöjda med sin arbetssituation som helhet. Detta är faktorer som påverkar ar-
betsmiljön positivt, förstärker välbefinnandet och därmed förebygger sjukskrivning. Det är 
viktigt att ha regelbundna dialoger med medarbetarna samt uppföljning av verksamheten för 
att stämma av arbetsläget och vid behov hjälpa till att prioritera arbetsuppgifter. 

Vår värdegrundsbaserade organisationskultur 
Leksands kommuns värdegrund innefattar fyra områden som tillsammans bildar en helhet.   

Värdegrunden ska synas i rekrytering av nya medarbetare såväl som i all medarbetar- och le-
darutveckling. Det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga i att skapa och upprätthålla en 
värdegrundsbaserad organisationskultur. Ett värdegrundsbaserat arbetssätt hjälper till att få 
nöjda medarbetare, vilket ökar sannolikheten att man väljer att stanna kvar inom organisat-
ionen. Det märks när vi har medarbetare som trivs och utvecklas på sina arbetsplatser vilket 
kommer till nytta för dem vi finns till för. Det skapar en ökad stolthet hos våra medarbetare.   

Medarbetarskap och ledarskap 
Kommunens ledningsgrupp har under hösten antagit en medarbetar- och ledarpolicy som-
gäller för hela organisationen. Policyn är ett stöd för kommunens chefer och medarbetare i 
vardagen. Den förbättrar möjligheterna att rekrytera, behålla och utveckla medarbetarna. 
Den hjälper oss också att ge god service till kommunens medborgare.  

Ett omfattande arbete med att ta fram digitalt stöd och material för våra chefer och göra det 
tillgängligt på vår webb har pågått under året. Syftet med det har varit att stärka och göra 
våra chefer mer trygga i sin kompetens vad gäller bland annat rekrytering, arbetsmiljö, reha-
bilitering och kompetensutveckling. Genom att kompetensutveckla cheferna i att arbeta kom-
munövergripande med personalrelaterade frågar skapar vi bättre förutsättningar för en verk-
samhetsutveckling där medarbetarna känner sig trygga, trivs och är delaktiga.  Ledarutveckl-
ingen, och därmed medarbetarutvecklingen, har bland annat inneburit att cheferna fått verk-
tyg i vardagen för att ge stöd att kommunicera kommunens uppdrag, förtydliga arbetsgrup-
pens mål, skapa tillit och förtroende i arbetsgruppen, öka dialogen och ge feedback.   

Varje år anordnas två ledarforum och fyra chefsfrukostar. Träffarna bidrar till att utveckla le-
darna, stärka sammanhållningen i chefsgruppen och skapa ett starkare ”vi-tänk”. Vid träf-
farna får cheferna information, inspiration och verktyg som underlättar och stöder chef-
skapet. 

Arbetsmiljö, hälsa och friskvård 
En god arbetsmiljö skapas när chefer och medarbetare tillsammans verkar för en trygg och 
säker arbetsplats. Därför ser vi till att fortlöpande utbilda chefer och skyddsombud i arbets-
miljöfrågor. En digital utbildning har funnits tillgänglig på vår webb. En god och hälsosam 
arbetsmiljö är en del i friskvårdsarbetet. Leksands kommun tillämpar ”Sunt arbetsliv” för att 
få inspiration och verktyg i arbetet för att få en friskare arbetsplats. Under 2019 har inte nå-
gon ytterligare satsning vad gäller friskvård varit möjlig med anledning av det ekonomiska 
läget, dock är detta något som ses över.  

Sjukfrånvaro  
Det sker ett kontinuerligt, förebyggande och uppföljande arbete för att sänka sjukfrånvaron. 
Vi arbetar aktivt med rehabilitering så att vi kan identifiera risker och förebygga sjukdom och 
olycksfall.  

Sjukfrånvaron sjönk under 2019 till 8,15 % från nivån 8,41 % under 2018. Den korta sjuk-
frånvaron är 2,85 % och den långa 5,3  %. Korttidsfrånvaron grundar sig bland annat på sjuk-
dom i form av förkylningar och feber. Långtidssjukfrånvaron beror i flera fall på svåra sjuk-
domar som inte är arbetsrelaterade.  
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 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvaro samtliga anställda 8,5 8,2 7,0 
Sjukfrånvaro sammanhängande tid 60 dagar eller mer 46,4 47,4 41,4 

Total sjukfrånvaro för kvinnor 8,9 9,0 7,8 
Total sjukfrånvaro för män 7,1 5,6 4,4 

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 29 år eller yngre 13,2 11,8 10,0 
Total sjukfrånvaro åldersgruppen 30-49 7,3 7,3 6,6 

Total sjukfrånvaro åldersgruppen 50 år eller äldre 8,5 8,3 6,9 

Långtidsfriska medarbetare med max 5 sjukdagar  - 50,0 50,1 
Antal sjukdagar per person - 24,9 20,6 

Tabell 9. Sjukfrånvarostatistik för Leksands kommun åren 2019-2017, angivet i procent (%). 

Övrig medarbetarstatistik 
Antalet tillsvidareanställa har under den senaste femårsperioden varit ganska stabilt - 2019 
var det 1 111 personer. Det är en ojämn fördelning av män och kvinnor inom kommunen där 
majoriteten är kvinnor.   

De senaste fem åren har antalet visstidsanställda skiftat och var som lägst nere på 97 perso-
ner 2014 och som högst under 2018 på 1162 personer.    

 2019 2018 2017 2016 2015 

Tillsvidare 1 111 1 162 1 178 1 196 1 180 
Varav Kvinnor 964 913 929 953 968 

Varav män 216 249 249 243 218 

Visstidsanställda 106 162 159 139 112 

Totalt antal anställda 1 217 1 324 1 337 1 335 1 298 
Årsarbetare 1 166 1 157 1 163   

Tabell 10. Antalet anställda i Leksands kommun åren 2019-2015. 

Andel medarbetade, % 2019 2018 2017 2016 2015 

20-29 år 7 10 9 8 8 

30-39 år 16 17 17 16 15 

40-49 27 25 26 28 29 

50-59 33 30 30 30 31 

60-67 17 18 18 18 17 
Tabell 11. Andel medarbetare per ålderskategori i Leksands kommun åren 2019-2015, angivet i procent (%). 

Den totala sysselsättningsgraden ökade något under 2019 (87,60 %), från 2018 års nivå 

(87,10 %).  

Förväntad utveckling 
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera dessa. Orsakerna till den ekono-
miska situation vi befinner oss i beror främst på demografiska förändringar med allt fler 
äldre, ökad psykisk ohälsa och en skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. 
Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten, och Leksand är 
inget undantag.  
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Skatter 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten är lägre än under åren 2015-2018 och därmed på en mer nor-
mal nivå utan att ha nått en lågkonjunktur än. Samtidigt minskar många statsbidrag från 
framförallt Migrationsverket där intäkterna var som högst 2016 med 112 mkr och som sjun-
ker ner till cirka 10 mkr per år 2020-2021.  

2019 har Leksand en relativ skattekraft på 92,6 % av rikets medelskattekraft. Det kan jämfö-
ras med genomsnittet för Dalarnas län på 89,8 % och landsbygdskommuner med besöksnä-
ring på 88,3 % (vilket är den kommungrupp som Leksands kommun med nuvarande SKR-
klassificering ingår i). Kommunens skattekraft ökade mellan 2000-2015 för att ligga stabilt 
ett par år innan den började sjunka 2018 vilket har fortsatt under 2019. Orsaken är bland an-
nat försämrad demografi och snabb ökning av skattekraften i riket.    

Våren 2019 presenterade regeringen en utredning om kostnadsutjämningen. I det förslaget 
kommer Leksands kommuns utjämningsavgift öka med cirka 2,8 mkr per år, vilket inte är 
beaktat i kommande års budgetar. Förslaget är att kostnadsutjämningen ska gälla redan från 
och med 2020. En ökning av avgiften betyder (om allt annat är lika) att kommunen behöver 
minska kostnaderna med motsvarande belopp. Samtidigt aviseras ytterligare tillskott till 
kommunerna så det är i dagsläget svårt att göra säkra prognoser.  

Befolkning 
Leksands kommun har använt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos från 
maj 2019 för att beräkna framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolk-
ningens storlek och sammansättning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och 
sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekono-
miska planeringen av verksamheten. Befolkningsmängden beräknas per den 1 november 
varje år, och det är datumet året innan nuvarande år som styr vilken kommun en individ be-
talar skatt i. Enligt SCB:s prognos kommer Leksands kommun ha 15 921 invånare i november 
2019, vilket också är den befolkningsmängd som skatteprognosen i Mål och budget 2020-
2022 utgår ifrån.  

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. De 
åldersbetingade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren 
för att sedan stabiliseras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i 
åldern 20-64 år måste försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på 
riksnivå och är för Leksands kommun en ännu 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 avskriv-
ningar.   

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgif-
ter och riktade statsbidrag, måste täckas av intäkter från det interkommunala utjämningssy-
stemet samt skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar snabbare än 
skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och 
handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.   
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Tabell 12. Kommunens resultat och budget för perioden 2018-2022. 

Förvaltningen föreslår en resultatnivå som ligger under fullmäktiges beslutade mål på 2 % av 
skatter och bidrag för åren 2020-2022, trots föreslagna besparingar på 38,8 mkr för samma 
period. Ramarna har justerats för centralt beslutade åtgärder, konsekvenser av tidigare fat-
tade beslut samt volymjusteringar inom skola, vård och omsorg. För att kunna göra nödvän-
diga investeringar och fortsätta utveckla verksamheten är det viktigt att över tid nå resultat-
målet igen. För att uppnå det krävs ytterligare resultatförbättringar på ungefär 15 mkr vilket 
motsvarar en skattehöjning på cirka 40 öre.  

Det har även aviserats från riksdag och regering att det kommer att tillföras ytterligare medel 
till kommunsektorn. Dessa medel kommer i så fall behövas för kommande behov och nöd-
vändiga satsningar som inte ryms inom föreslagen budget. 

I Leksands kommun finns stora investeringsbehov på grund av höga ambitioner, för att fort-
sätta vara en attraktiv kommun och för att nå den av fullmäktige beslutade visionen. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det stäl-
ler i sin tur krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet.   

 

 2020 2021 2022 2023 TOTALT 

Totalt, inklusive exploatering 117,6 113,0 68,2 132,1  430,8 

Totalt, exklusive exploatering 105,5 108,1 66,2 130,1 409,8 

Tabell 13. Investeringsbudget för perioden 2020-2023 (mkr). Exklusive eventuella TA från 2019. 
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För kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bola-
gen utifrån den bostadsförsörjningsplan som gäller för åren 2016-2020. Planen innebär bety-
dande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen, med in-
vesteringar på 550-700 mkr. Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommu-
nens utveckling mot Vision 2025, men innebär också finansiella utmaningar för kommun-
koncernen.  

Under perioden investeras det i gång- och cykelvägar för cirka 20 mkr, vägar för 45 mkr samt 
en sporthall för 50 mkr. Utöver detta byggs ett särskilt boende, Tibble (180 mkr). Det har 
även tagits höjd för en planerad ombyggnation av Edshults särskilda boende åren 2022-2024 
(cirka 200 mkr) för att möta ökade boendebehov till följd av fler äldre.   

Målet om 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte att klaras under perioden. 
Det beror framförallt på byggandet av det nya särskilda boendet i Tibble, där kommunen går 
från att betala en extern hyra till att äga själv.  

Kommunens lån uppgår idag till 260 mkr och beslutat lånetak uppgår till 350 mkr. Lånetaket 
behöver höjas under kommande år för att klara den planerade investeringstakten.  

Kommunkoncernen 
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren 
Norra Dalarna. Den sistnämnda redovisas dock under sektorn samhällsutveckling inom pri-
märkommunen.   

 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 
Budget 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 

Leksands kommun -9,8 9,2 -11,6 -3,1 7,3 

Leksandsbostäder AB 13,2 11,5 11,4 9,8 8 

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

Totalt 4,0 20,7 -7,5 2,2 12,0 
Tabell 14. Driftresultat (mkr) för kommunkoncernen för perioden 2018-2022. 

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

Under perioden 2020-2023 beräknas 873 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostä-
der och lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall, görs stora investeringar i in-
frastruktur av vägar, 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.   

 

 

Resul-
tat 
2018 

Resul-
tat 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Leksands (primär)kommun 68,8 79,2 117,6 113,0 68,2 132,1 

Leksandsbostäder AB 113,7 10,3 58,0 63,0 46,0 48,0 

Leksand Vatten AB 64,0 43,8 67,3 58,7 62,9 38 

Totalt 240,1 133,3 242,9 234,7 177,1 218,1 

Tabell 15. Kommunkoncernens investeringar för perioden 2018-2023 (mkr). Exklusive TA för 2019. 

Koncernskulden uppgår nästan till en miljard. Fram till 2022 beräknas skulden ha ökat till 
cirka 1 500 mkr.  
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Finansiella rapporter 

 

                                     RESULTATRÄKNING 

    Koncernen  Koncernen  Kommunen Kommunen 

    2019  2018  2019 2018 

  Not              

Verksamhetens intäkter  1  331 619  343 388  195 220 217 738 

Verksamhetens kostnader  2  -1 139 740  -1 156 974  -1 053 650 -1 079 736 

Avskrivningar  3  -68 592  -64 016  -39 334 -38 197 

Jämförelsestörande poster  4  -31  10 114  -31 9 682 

Verksamhetens nettokostnader    -876 744  -867 488  -897 795 -890 513 

          

Skatteintäkter  5  729 201  712 750  729 201 712 750 

Generella statsbidrag och utjämning  6  175 086  164 220  175 086 164 220 

Verksamhetens resultat    27 543  9 482  6 492 -13 543 

          

Finansiella intäkter  7  4 091  4 541  6 439 6 453 

Finansiella kostnader  8  -8 659  -6 966  -3 691 -2 664 

          

Resultat efter finansiella poster    22 975   7 057   9 240 -9 754  

          

Aktuell skatt    -3 178  -1 751    

Uppskjuten skatt    493  -1 272    

          

Årets resultat    20 290  4 034   9 240  -9 754  
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BALANSRÄKNING (tkr)  

  
  

  
Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen 

TILLGÅNGAR  Not  2019 2018 2019 2018 

            
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR            
Materiella anläggningstillgångar  
Mark, byggnader o tekniska anläggningar    9  1 170 752 1 040 089 670 254 630 921 
Maskiner och inventarier  10  209 174 216 439 38 743 49 955 
Pågående nyanläggning  11  148 293 219 100   
Summa materiella anläggningstillgångar    1 528 219 1 475 628 708 997 680 876 
        
Finansiella anläggningstillgångar  12  28 848 28 793 66 180 66 180 
        
Summa anläggningstillgångar    1 557 067 1 504 421 775 177 747 056 
        
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Exploateringsfastigheter och förråd  13  48 701 39 606 47 449 37 954 
Fordringar  14  122 565 127 185 115 902 118 597 
Kassa och bank  15  147 796 117 256 147 758 115 894 
        
Summa omsättningstillgångar    319 062 284 047 311 109 272 445 
        
SUMMA TILLGÅNGAR    1 876 129 1 788 468 1 086 286 1 019 501 
            
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER            
            
EGET KAPITAL  16      
Årets resultat    20 290 4 034 9 240 -9 754 
Resultatutjämningsreserv    60 646 60 646 60 646 60 646 
Övrigt eget kapital    535 592 531 557 420 903 430 657 
SUMMA EGET KAPITAL    616 528 596 237 490 789 481 549 
        
AVSÄTTNINGAR        
Avsättningar för pensioner  17  49 590 48 123 49 590 48 123 
Avsättningar för skatter    19 130 19 023   
SUMMA AVSÄTTNINGAR    68 720 67 146 49 590 48 123 
        
SKULDER        
Långfristiga skulder  18  965 771 892 566 289 780 260 864 
Kortfristiga skulder  19  225 110 232 519 256 127 228 965 
SUMMA SKULDER    1 190 881 1 125 085 545 907 489 829 
        
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    1 876 129 1 788 468 1 086 286 1 019 501 
        
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna  20  364 099 372 007 364 099 372 007 
Övriga ansvarsförbindelser  21  12 689 14 691 689 506  647 250 
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KASSAFLÖDESANALYS  

  
    Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  Not  2019 2018 2019 2018 

            
Årets resultat    20 290 4 034 9 240 -9 754 
Justering för likviditetspåverkande poster  22  70 017 75 018 40 702 48 056 
Medel från verksamheten före förändring av rörelse-
kapital    90 307 79 052 49 942 38 302 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    4 620 10 067 2 695 8 681 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter    -9 095 -3 597 -9 495 -4 578 
Ökning/minskning kortfristiga skulder    -7 409 26 721 27 162 -4 728 
        
Kassaflöde från den löpande verksamheten    78 423 112 243 70 304 37 677 
        
INVESTERINGSVERKSAMHETEN        
        
Investering i materiella anläggningstillgångar    -128 599 -247 042 -74 401 -68 577 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    7 746 4 480 7 226 2 292 
Investeringsbidrag    903 1 716 903 1 716 
Omklassificering från exploatering till mark    -182  -182  
Investering i finansiella anläggningstillgångar    -54 -9   
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar     709  709 
        
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -120 186 -240 146 -66 454 -63 860 
        
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        
        
Nyupptagna lån    112 370 232 770 60 000 42 000 
Amortering av långfristiga skulder    -38 081 -130 652 -30 000 -42 000 
Upplösning skuldbokförda inv    -1 986 -1 523 -1 986 -1 523 
        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    72 303 100 595 28 014 -1 523 
        
ÅRETS KASSAFLÖDE    30 540 -27 308 31 864 -27 706 
        
Likvida medel vid årets början    117 256 144 564 115 894 143 600 
Likvida medel vid årets slut    147 796 117 256 147 758 115 894 
        
Förändring av likvida medel    30 540 -27 308 31 864 -27 706 
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  
2019 2018 2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
    

 
Försäljningsintäkter 13 611 15 179 24 039 23 856 

 
Taxor och avgifter 35 161 34 886 90 373 90 265 

 
Hyror och arrenden 10 667 10 094 78 870 72 390 

 
Bidrag 99 134 122 625 99 134 122 625 

 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 35 719 33 647 33 770 31 705 

 
Övriga intäkter 928 1 307 5 433 2 547 

 
Summa intäkter 195 220 217 738 331 619 343 388 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader 
    

 
Löner och sociala avgifter 633 903 643 222 667 201 674 845 

 
Lämnade bidrag 27 446 26 152 27 442 26 152 

 
Entreprenader och köp av verksamhet 167 928 161 825 157 219 151 770 

 
Fastighetskostnader 28 706 27 622 42 369 40 198 

 
Inköp av anläggningstillgångar 994 2 507 994 2 493 

 
Konsulttjänster 6 789 10 753 24 623 28 233 

 
Lokal- och markhyror 48 014 51 315 23 609 25 677 

 
Pensionskostnader 42 476 52 883 43 873 55 002 

 
Personalsociala kostnader 2 379 5 319 3 470 6 394 

 
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 28 498 32 319 30 341 34 701 

 
Hyra/leasing av anläggningstillgångar 7 348 7 533 8 442 8 249 

 
Bränsle, energi och vatten 13 886 13 507 31 184 29 496 

 
Diverse främmande tjänster 12 451 11 946 12 360 11 946 

 
Transporter och resor 8 626 8 569 12 690 12 912 

 
Övriga verksamhetskostnader 24 206 24 264 53 923 48 906 

 
Summa kostnader 1 053 650 1 079 736 1 139 740 1 156 974 

 Total kostnad för räkenskapsrevision 105 105   
 

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna             100                   100 
 

Not 3 Avskrivningar 
    

 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -29 336 -27 584 -45 086 -41 501 

 
Maskiner och inventarier -9 998 -10 613 -23 506 -22 515 

 
Summa avskrivningar -39 334 -38 197 -68 592 -63 066 

 
Not 4 Jämförelsestörande poster 

    

 
Försäljning exploateringsfastigheter 7 454 1 502 7 454 1 502 

 
Bokförda värden exploateringsfastigheter -3 320 

 
-3 320 

 

  Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 101 4 916 101 5 348 
 

Viten 3 570 
 

3 570 
 

 Återsök momsbidrag 916  916  

 Arvode återsök momsbidrag -227  -227  

 Avslag bidragsansökan Migrationsverket -8 525  - 8 525  
 

Försäkringsersättning 
 

5 347 
 

5 347 
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  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 
 

Kostnader i samband med brand 
 

-1 835 
 

-1 835 
 

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 
 

-248 
 

-248 
 

Summa jämförelsestörande poster -31 9 682 -31 10 114 
      

Not 5 Skatteintäkter 
    

 
Kommunalskatt 735 616 715 978 735 616 715 978 

 
Prel slutavräkning 2019 -6 782 

 
-6 782 

 

 
Slutavräkning 2018 367 

 
367 

 

 
Prel slutavräkning 2018 

 
-951 

 
-951 

 
Slutavräkning 2017 

 
-2 277 

 
-2 277 

 
Summa kommunalskatteintäkter 729 201 712 750 729 201 712 750 

      

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 
    

 
Inkomstutjämningsbidrag 158 708 142 923 158 708 142 923 

 
Utjämningsavgift/bidrag/LSS -31 946 -32 142 -31 946 -32 142 

 
Generella bidrag 6 457 11 797 6 457 11 797 

 
Fastighetsavgift 41 867 41 642 41 867 41 642 

 
Summa generella statsbidrag och utjämning 175 086 164 220 175 086 164 220 

      

Not 7 Finansiella intäkter 
    

 
Räntor på rörliga medel och utlämnade lån 262 240 537 622 

 
Utdelning på aktier och andelar 3 510 3 864 3 512 3 864 

 
Borgensavgift 2 625 2 294 

  

 
Inkassoavgifter 42 55 42 55 

 
Summa finansiella intäkter 6 439 6 453 4 091 4 541 

      

Not 8 Finansiella kostnader 
    

 
Räntor på anläggningslån -1 780 -1 403 -6 742 -5 704 

 
Räntekostnad på pensionsskuld -1 255 -886 -1 255 -886 

 
Räntekostnad på löneskatt -304 -215 -304 -215 

 
Övriga räntor och bankkostnader -352 -160 -358 -161 

 
Summa finansiella kostnader -3 691 -2 664 -8 659 -6 966 
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Not 9 Mark byggnader och tekniska anläggningar 
    

 
Ack, anskaffningsvärde IB 1 083 712 1 027 047 1 759 810 1 667 485 

 
Överföring till annat slag av tillgång 

 
-1 094 

 
-1 094 

 Överföring från annat slag av tillgång 304  304  
 

Årets anskaffningar 69 017 57 759 176 101 93 419 
 

Årets försäljningar -853  -853 
 

 
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 152 180 1 083 712 1 935 362 1 759 810 

      

 
Ackumulerade avskrivningar -452 791 -425 207 -719 721 -678 220 

 
Utrangering 

  
-4 

 

 
Årets försäljningar 201 

 
201 

 

 
Årets avskrivningar -29 336 -27 584 -45 086 -41 501 

 
Ackumulerade avskrivningar UB -481 926 -452 791 -764 610 -719 721 

 
Utgående bokfört värde 670 254 630 921 1 170 752 1 040 089 

 
Avskrivningstider 5-75 år 5-75 år 5-75 år 5-75 år 

 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod              24 år    

  Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar 
   

      

Not 10 Maskiner och inventarier 
    

 
Ack, anskaffningsvärde IB 257 453 248 862 550 963 505 282 

 
Överföring från annat slag av tillgång 

 
1 094 

 
1 094 

 
Överföring till annat slag av tillgång -122 

 
-122 

 

 
Årets anskaffningar 5 384 10 503 23 241 48 657 

 
Årets försäljningar -21 089 -3 006 -21 904 -4 070 

 
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 241 626 257 453 552 178 550 963 

      

 
Ackumulerade avskrivningar -207 498 -199 891 -334 524 -315 511 

 
Årets försäljningar 14 613 3 006 15 027 3 500 

 
Årets avskrivningar -9 998 -10 613 -23 507 -22 513 

 
Ackumulerade avskrivningar UB -202 883 -207 498 -343 004 -334 524 

 
Utgående bokfört värde 38 743 49 955 209 174 216 439 

 
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år 

 Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 11 år    
 

Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar 
   

      

Not 11 Ingående erlagda kostnader 
  

219 100 114 451 
 

Årets nedlagda kostnader 
  

41 796 142 504 
 

Omfördelning     -112 603 -37 855 
 

Utgående nedlagda kostnader 
  

148 293 219 100 
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Kommunen 

 
Kommunen 

 
Koncernen 

 
Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Not 12 Finansiella anläggningar 
    

 
Aktier, Leksandsbostäder 20 500 20 500 

  

 
Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000 

  

 
Andra aktier och andelar 24 980 24 980 25 020 25 020 

 
Långfristig fordran 2 700 2 700 3 828 3 773 

 
Summa finansiella anläggningar 66 180 66 180 28 848 28 793 

      

Not 13 Exploateringsfastigheter och förråd 
    

 
Exploateringsfastigheter 47 090 37 616 47 090 37 616 

 
Varulager 359 338 1 611 1 990 

 
Summa exploateringsfastigheter och förråd 47 449 37 954 48 701 39 606 

      

Not 14 Fordringar 
    

 
Kundfordringar 23 672 7 397 24 452 8 915 

 
Fordringar hos anställda 118 107 118 107 

 
Fordringar hos staten 50 320 59 040 50 546 61 867 

 
Mervärdeskatt 4 057 5 582 5 983 8 377 

 
Förutbetalda kostnader 28 117 28 023 22 447 25 129 

 
Upplupna intäkter 9 619 18 448 19 019 22 790 

 
Summa fordringar 115 902 118 597 122 565 127 185 

      

Not 15 Kassa och bank 
    

 
Bankmedel 147 751 115 887 147 789 117 249 

 
Insatsmedel 7 7 7 7 

 
Summa kassa och bank 147 758 115 894 147 796 117 256 

      

Not 16 Eget kapital 
    

 
Ingående saldo  481 549 491 303 596 237 591 016 

 
Årets resultat 9 240 -9 754 20 544 4 034 

 
varav resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646 

 
Justering realisationsvinst 

   
1 187 

 
Summa eget kapital 490 789 481 549 616 781 596 237 

      

Not 17 Avsatt till pensioner 
    

 
Ingående avsättning 38 728 29 402 38 728 29 402 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 181 603 1 181 603 

 
Utbetalningar -2 076 -1 774 -2 076 -1 774 

 
Nyintjänad pension 3 377 7 616 3 377 7 616 

 
Övrig post -1 301 2 881 -1 301 2 881 

 
Summa 39 909 38 728 39 909 38 728 

 
Löneskatt 9 681 9 395 9 681 9 395 

 
Summa avsatt till pensioner 49 590 48 123 49 590 48 123 

 
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 
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Kommunen 

 
Kommunen 

 
Koncernen 

 
Koncernen   

2019 2018 2019 2018 
 

Uppdelning per förmån 
    

 
Förmånsbestämd ÅP 25 163 22 088 25 163 22 088 

 
Särskild avtalspension 1 622 1 466 1 622 1 466 

 
Pension till efterlevande 946 1 085 946 1 085 

 
PA-KL pensioner 12 178 14 089 12 178 14 089 

 
Summa pensioner 39 909 38 728 39 909 38 728 

 
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning 

   

      

Not 18 Långfristiga skulder 
    

 
Ingående låneskuld 230 000 230 000 861 702 790 255 

 
Nyupplåning under året 60 000 42 000 150 050 232 963 

 
Omläggning av lån -30 000 -42 000 -75 761 -161 516 

 
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 29 780 30 864 29 780 30 864 

 
Återstående antal år: 15-70 

    

 
Summa långfristiga skulder 289 780 260 864 965 771 892 566 

  
    

  

 
De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur 

   

  
Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp 

 
Utan bindningstid 29 000 24 000 29 000 24 000 

 
2019 

 
30 000 

 
109 461 

 
2020 31 000 46 000 144 012 162 062 

 
2021 26 000 26 000 156 900 158 800 

 
2022 42 000 27 000 154 844 125 844 

 
2023 57 000 57 000 169 835 170 835 

 
2024 45 000 20 000 141 700 80 000 

 
2025 30 000 

 
139 700 31 000 

 
Summa 260 000 230 000 935 991 861 702 

 
Genomsnittlig ränta % 0,72% 0,61% 0,74% 0,70% 

 
Genomsnittlig räntebindningstid 2,60 år 2,51 år 2,63 år 2,64 år 

      

Not 19 Kortfristiga skulder 
    

 
Leverantörsskulder 34 859 44 782 51 469 54 203 

 
Preliminär skatt 10 165 10 277 11 047 10 277 

 
Sem- okomp övertid o ferie- och uppeh.löneskuld 30 768 32 192 32 683 34 283 

 
Upplupna sociala avgifter 11 853 12 359 12 686 13 278 

 
Upplupna ej utbetalda löner 5 499 6 152 5 679 6 302 

 
Löneskatt på pensioner 5 917 5 740 6 001 5 893 

 
Pensionsskuld individuell del 20 812 22 031 20 967 22 199 

 
Förutbetalda intäkter 11 491 10 376 53 686 46 432 

 
Upplupna kostnader 19 832 22 414 24 361 29 274 

 
Övriga kortfristiga skulder 104 931 62 642 6 531 10 378 

 
Summa kortfristiga skulder 256 127 228 965 225 110 232 519 
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Kommunen 

 
Kommunen 

 
Koncernen 

 
Koncernen 

  2019 2018 2019 2018 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
    

 
skulderna eller avsättningarna 

    

 
Ingående ansvarsförbindelse 298 174 298 086 298 174 298 086 

 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 9 089 5 707 9 089 5 707 

 
Nyintjänad pension 651 10 837 651 10 837 

 
Årets utbetalningar -16 180 -16 191 -16 180 -16 191 

 
Övrig post 48 -265 48 -265 

 
Summa pensionsförpliktelser 291 782 298 174 291 782 298 174 

 
Löneskatt 70 787 72 337 70 787 72 337 

 
Utgående pensionsförpliktelser 362 569 370 511 362 569 370 511 

      

 
Uppdelning per förmån 

    

 
Intjänad pensionsrätt 241 262 245 508 241 262 245 508 

 
Särskild avtalspension 887 756 887 756 

 
Visstidspension 4 851 4 248 4 851 4 248 

 
Livränta 9 435 9 680 9 435 9 680 

 
Efterlevandepension 5 136 4 885 5 136 4 885 

 
PA-KL och äldre utfästelser 30 211 33 097 30 211 33 097 

 
Summa pensionsförpliktelser 291 782 298 174 291 782 298 174 

      

 
Pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 231 1 204 1 231 1 204 

 
Löneskatt 299 292 299 292 

 
Utgående pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 530 1 496 1 530 1 496 

      

 
Summa pensionsförpliktelser 293 013 299 378 293 013 299 378 

 
Summa löneskatt 71 086 72 629 71 086 72 629 

 
Summa utgående pensionsförpliktelser 364 099 372 007 364 099 372 007 

 
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 

      

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 
    

 
Borgen gentemot 

    

 
   Leksandsbostäder AB 365 110 351 025 

  

 
   Leksands Vatten AB 304 350 274 750 

  

 
   Övrigt 19 930 21 353 12 573 14 569 

 
Kommunalt förlustansvar för egnahem 116 122 116 122 

 
Summa 689 506 647 250 12 689 14 691 

  
    

  

 
Summa panter och ansvarsförbindelser 1 053 605 1 019 257 376 788 386 698 
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Kommunen 

 
Kommunen 

 
Koncernen 

 
Koncernen 

 
 
Not 22 

 
 
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 

2019 2019 2019 2018 

 
Justering för avskrivningar 39 334 38 197 68 592 64 016 

 
Justering för bokfört värde exploateringstomter 

 
293 

 
293 

 
Justering för gjorda avsättningar 1 467 11 588 1 575 13 163 

 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -99 -2 022 -150 -2 454 

 
Summa 40 702 48 056 70 017 75 018 

      

Leksand Vatten AB har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi Lindbodarna. Till detta har bola-
get ett 30-årigt tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en ansvarsförbindelse, 
då åtagandet ej kan beräknas med hänvisning till förlitlighet p.g.a. tidsperspektiv, färdigställande, teknikutveckl-
ing och oklara regelverk. 

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som 
per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått i likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbin-
delse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 
275 kr och totala tillgångar till 460 364 563 304 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 
045 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 047 mkr. 
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Inga förändrade redovisningsprinciper under året. 

Komponentredovisning 

Fr.o.m. 2014 har Leksands kommun infört komponentredovisning. Beloppsgränsen är satt 
till bokfört värde över 500 000 kr och varje delkomponents storlek ska vara minst 200 000 
kr. Vi har också tagit hänsyn till nyttjandeperioden.  

Från och med 2013 redovisas all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, som 
jämförelsestörande poster. Tidigare års siffror är justerade. 

Från och med 2012 har kommunen börjat med exploateringsredovisning, vilket innebär att 
försålda tomter intäktförs på resultaträkningen.  

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med avdrag för plan-
enliga avskrivningar. För att en inventarie ska räknas som anläggningstillgång ska den antas 
ha en livslängd om minst 3 år och ett anskaffningsvärde över 20 000 kr.  

Avskrivningar enligt plan beräknas på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Av-
skrivningarna görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, Viss vägledning finns i 
SKL:s förslag till avskrivningstider. Enligt KRL ska avskrivningar göras på en investering 
samma år den tas i anspråk. Avskrivningar beräknas ej för mark eller pågående investerings-
projekt. 

I och med införandet av komponentredovisning, har Leksands kommun avskrivningstider 
mellan 3-75 år. 

Omsättningstillgångar 

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fakturafordringar med 
en förfallodag äldre än sex månader har redovisats som osäkra fordringar. 

Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. 

Periodiseringar 

Skatteintäkter har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 2 från RKR. Det innebär 
att redovisade skatteintäkter består av tre delar: 

Preliminära inbetalningar under inkomståret. 

Preliminär slutavräkning för innevarande år. 

Slutavräkning för föregående år. 

Leverantörsfakturor avseende 2019, erhållna efter årsskiftet, har skuldbokförts och belastar i 
huvudsak leverantörsskuldskontot. 

Utställda fakturor efter årsskiftet som är hänförliga till 2019 har bokförts som upplupna in-
täkter. 

Utgifts- och inkomsträntor har periodiserats. 

Statsbidrag för täckande av driftkostnader periodiseras. 

Löner för timanställda, fyllnadstid, övertid m.m. har periodiserats. 
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Avsättningar och skulder 

Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. 
Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas bland verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner som intjänats från och med år 1998 redovisas som avsättning vad gäller 
kompletterande ålderspensioner (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp), garantipensioner 
och visstidspensioner. 

Pensionsskulden har beräknats enligt RIPS 17, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. 

Pensionsskulden för förtroendevalda är räknat enligt RIPS 17 förutom de delar som står i 
konflikt med RKRs rekommendationer. Till största del görs pensionsberäkningar av Skandia, 
förutom i ett fall. Beräkningsgrunden är deras arvode och hur länge de har varit förtroende-
valda. Skulden redovisas under ansvarsförbindelserna. För samtliga förtroendevalda förutom 
kommunalrådet tillämpas OPF-KL. Skulden redovisas under avsättningar. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Individuell del redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. 

Särskilda löneskatt redovisas enligt samma principer som gäller för pensioner enligt den 
kommunala redovisningslagen, den så kallade blandade modellen. 

Semester- och okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldbokförts.  

Sociala avgifter och de anställdas skatter för december har skuldbokförts. 

Personalomkostnadspålägg har i samband med löneredovisningen påförts förvaltningarna 
med procentuella påslag. Förtroendevalda 31,42 %, anställda på kommunala avtal 39,15 %. 

Leasing 

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresav-
tal. Leasingavtal förekommer endast för fordon och maskiner.  

Lånekostnader 

Huvudmetoden tillämpas. Lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till. 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att det egna kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Interna kostna-
der/intäkter och interna skulder/fordringar har eliminerats. Vid upprättandet av den sam-
manställda redovisningen har kommunens/moderbolagets redovisningsprinciper varit vägle-
dande.  

Begreppsförklaringar 
Anläggningskapital 

Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 

Anläggningstillgångar 

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. 

 

Eget kapital 

Kommunens samlade ”förmögenhet”. Det egna kapitalet motsvarar anläggningskapital och 

rörelsekapital. 
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Kapitalkostnader 

Kan ses som en amortering och ränta på ett lån och är en intern ersättning för en gjord inve-

stering. 

 

Kassaflödesanalys 

Visar hur rörelsekapitalet har förändrats. 

 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga lån och skulder med en löptid understigande ett år. 

 

Likviditet 

Betalningsberedskap på kort sikt. 

 

Långfristiga skulder 

Skulder överstigande ett år. 

 

Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m.m. 

 

Nettokostnader 

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skatte-

medel. 

 

Omsättningstillgångar 

Lös egendom som inte är anläggningstillgång och kortfristiga tillgångar vilka kan omsättas i 

pengar inom ett år. 

 

Rörelsekapital 

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och långfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 

kommunens finansiella styrka. 

 

Verksamhetens resultat 

Kostnader och intäkter inklusive interna poster. 
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Driftredovisning 
 Resultat 

2019 
Budget 

2019 
Avvikelse 

2019 

Leksands kommun 9,3 -13,6 22,9 

Leksandsbostäder AB 11,5 5,7 5,8 

Leksand Vatten AB 0,0 -7,3 7,3 
Totalt 20,8 -15,2 36,0 

Tabell 16. Driftsbudgetavvikelser år 2019 för kommunkoncernen, angivet i mkr. 

Den positiva årsavvikelsen för Leksands kommun består av bland annat kortsiktiga åtgärder 
(vakanser, personalfrånvaro och generell återhållsamhet), fastighetsförsäljningar, vite för 
försenad förskola, lägre avskrivningar och försening av lantmäteriförrättningar gällande en-
skilda vägar. 

Det låga ränteläget liksom lägre uppvärmningskostnader bidrar positivt till resultatet för 
Leksandsbostäder AB. Därutöver ger redovisningsreglerna (K3) även en förskjutning av kost-
nader över till investeringar, vilket medför ett överskott på underhållsbudgeten. 
 

2019 2018 2017 2016 2015 

Intäkter 198,7 229,5 249,4 269,2 205,4 

-Förändring (%) -13,4 % -8,0 % -7,4 % 31,1 % 10,8 % 

Kostnader, inkl. finansnetto -1 093,8 -1 116,2 -1 093,5 -1 069,4 -960,5 

-Förändring (%) -2,0 % 2,1 % 2,3 % 11,3 % 3,8 % 

Skatteintäkter och statsbidrag 904,3 877,0 869,8 838,0 796,2 

-Förändring (%) 3,1 % 0,8 % 3,8 % 5,2 % 3,1 % 

Resultat 9,2 -9,7 25,7 37,8 41,1 

            

Politik & förvaltningsledning           

Intäkter 39,6 38,2 47,0 57,8 49,2 

Kostnader -76,1 -75,8 -83,1 -101,5 92,8 

Nettokostnad -36,5 -37,6 -36,1 -43,7 -142,0 

Verksamhetsstöd           

Intäkter 47,0 99,0 103,5 119,3 113,5 

Kostnader -111,3 -159,4 -145,1 -183,7 -175,3 

Nettokostnad -64,3 -60,4 -41,6 -64,4 -61,8 

Lärande och stöd           

Intäkter 105,0 132,5 157,5 186,9 118,2 

Kostnader -520,1 -535,2 -536,8 -525,1 -444,6 

Nettokostnad -415,1 -402,7 -379,3 -338,2 -326,4 

Vård och omsorg           

Intäkter 88,8 95,8 88,2 87,0 83,3 

Kostnader -371,5 -375,5 -361,4 -348,4 -346,8 

Nettokostnad -282,7 -279,7 -273,2 -261,4 -263,5 

Samhällsutveckling           

Intäkter 40,4 36,3 38,5 12,8 9,7 

Kostnader -94,8 -95,6 -104,6 -33,1 -31,6 

Nettokostnad -54,4 -59,3 -66,1 -20,3 -21,9 
Tabell 17. Resultatutveckling för Leksands kommun perioden 2019-2015, angivet i mkr. 
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Mellan åren 2015 och 2018 har bruttokostnaderna konsekvent ökat i kommunen. Det är först 
mellan 2018 och 2019 det sker ett trendbrott och bruttokostnaderna minskar med 22,4 mkr. 
Däremot har verksamhetens intäkter fortsatt att minska under perioden 2016-2019 och mel-
lan 2018 och 2019 minskade verksamhetens intäkter med 30,8 mkr. 

Den svaga skatteutvecklingen mellan 2017 och 2018 beror på skatteväxling med regionen vad 
gäller kollektivtrafiken. I övrigt ligger skatteutvecklingen i nivå med tidigare år, den förväntas 
däremot att avta kommande år. 

 
 
 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Verksamhetssektorerna 

    

Politik -9,7 -10,2 -10,1 -0,1 

Förvaltningsledning -28,0 -26,3 -26,0 -0,3 

Verksamhetsstöd -60,4 -64,3 -72,2 7,8 

Lärande och stöd -402,6 -415,1 -412,1 -3,0 

Vård och omsorg -279,7 -282,7 -281,2 -1,5 

Samhällsutveckling -59,4 -54,3 -59,4 5,0 

Verksamhetens Nettoram -839,8 -853,0 -860,9 7,9 

Övrigt 12,4 6,6 1,4 5,1 

Avskrivningar -38,2 -39,3 -41,6 2,3 

Pension- och personalkostnader -25,8 -12,2 -17,0 4,8 

Verksamhetens Nettokostnader -890,7 -898,0 -918,0 20,0 

Skatteintäkter 712,8 729,2 739,6 -10,4 

Generella statsbidrag & utjämning 164,2 175,1 163,1 12,0 

Finansnetto 3,9 3,0 1,3 1,7 

Finansiering total 880,9 907,2 904,0 3,2 

Årets resultat -9,8 9,2 -14,0 23,3 
Tabell 78. Kommunens utfall, budget och avvikelse för åren 2018 och 2019, angivet i mkr. 

Tabellen ovan redogör för verksamhetssektorernas nettoutfall och avvikelser för år 2019. Av-
vikelserna per sektor, och i vissa fall per avdelning, kommenteras mer ingående i kommande 
stycken. 

Politik och förvaltningsledning (-0,5 mkr) 
År 2019 höjdes politikerarvodena vilket medförde en negativ avvikelse mot budget. Avvikel-
sen vägs dock upp av färre utbetalda arvoden till Gode män för ensamkommande barn och 
avräkning för överförmynderi i samverkan med Mora samt outnyttjade medel från KS strate-
giska reserv. 

Under 2019 har bidrag för fiberutbyggnad betalats ut och Leksandsbostäder har betalat till-
baka en del av det kommunen ersatt dem inom förvaltningsuppdraget (-0,4).  

Verksamhetsstöd (7,8 mkr) 
Sektor Verksamhetsstöd redovisar ett stort överskott 2019 som till största delen består av va-
kanta tjänster, personalfrånvaro och allmän återhållsamhet. Eftersom sektorn inte styrs av 
volymer på samma sätt som inom förskola, skola och omsorg kan sektorn på kort sikt priori-
tera ner vissa delar av verksamheten. Detta har dock inneburit att många åtgärder skjutits på 
framtiden, planerade projekt och utveckling inte genomförts och att sektorn inte har haft till-
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räckliga resurser att fullt ut ge det stöd övriga verksamheter behöver i sina uppdrag. I över-
skottet ligger även intäkter från projekt som Soroti och Skateparken samt omförhandlade av-
tal och besparingar på licenser inom IT.  

Lärande och stöd (-3,0 mkr) 
Sektor lärande och stöd redovisar ett underskott för 2019. Under 2019 har 31,8 mkr tillskju-
tits sektor lärande och stöd där 16,3 mkr fördelades till Grundskolan, 5,2 mkr till Gymnasie-
skolan, 9,8 mkr till Familj och stöd samt 0,5 mkr till Vuxenutbildningen.  

En stor post för sektorn är att externt placerade barn och unga samt vuxna varit fler än bud-
geterat (-3,2). Det totala bruttoutfallet i placeringskostnader för vuxna samt barn och unga 
sjönk dock jämfört med 2018 och uppgick till 31,7 mkr år 2019 (39,4 mkr ). Avdelningen har 
arbetat med proaktiva åtgärder, bland annat intensivt stöd till utsatta familjer med hjälp av 
kommunens Familjeteam.  

Under våren 2019 fick kommunen besked att migrationsverket avslog kommunens ansökan 
om ersättning för kostnader kommunen haft för ett antal ensamkommande unga placerade i 
externa HVB- och familjehem. Fordran på Migrationsverket avsåg året 2017 och fick i och 
med avslaget en resultatpåverkande effekt på 2019 (-3,2). Vid tidpunkten för ansökan ansåg 
verksamheten ha sig rätt till ersättning från Migrationsverket. Två ansökningar från kommu-
nen till Migrationsverket har aldrig kommit fram till myndigheten (-4,6). Detta upptäcktes 
för sent för att skicka nya ansökningar. Ansökningarna avsåg höstterminen 2017 och vårter-
minen 2018.  

Den försenade starten för förskolan Myran har inneburit en besparing och att förskolan som 
verksamhet hade ett positivt resultat 2019. Våren 2019 togs det beslut om en ny resursfördel-
ningsmodell för förskolan. Modellen som började gälla 1 juli 2019, innebär att 4 % av budge-
ten (för kommunal och fristående förskolor) fördelas enligt socioekonomiskt index i syfte att 
medel ska tillföras de barn som är i störst behov av stöd. Det har bland annat inneburit att 
mindre medel nyttjats av den budget som finns för stödresurser (1,0). 

Under 2019 har antalet inskrivna elever i fristående och annan kommunal grundskola och 
fritidshem ökat något (-0,6). Detta beror bland annat på att fler elever börjat i Gagnefs kom-
mun till höstterminens start på grund av nedläggning av Djura skola. Dock har en del elever 
valt att skrivas in i Leksands kommuns grundskolor under senare delen av höstterminen. De 
ekonomiska konsekvenserna blir därmed inte av större vikt för kommande år. 

Under året har grundskolan haft en del personalfrånvaro, främst på administrationssidan 
(0,8), samtidigt har grundskolans rektorer inte alltid tillsatt vakanser eller vikarier vid per-
sonalfrånvaro samt tillämpat en generell återhållsamhet i verksamheten (1,6). Återhållsam-
heten ger dock avtryck i att företagshälsovården kostat 0,1 mkr mer än 2018, vilket motsvarar 
en ökning på 70 %. 

Kostnaderna för särskoleresor inom kommunen har ökat i och med att Grundsärskolan har 
flyttat sin undervisning från Sammilsdalsskolan och Flexhusets lokaler till Insjöns skola, 
samtidigt har kostnaderna för skoltidsresor ökat på grund av lektioner på annan skola än den 
eleven är inskriven på (-0,3). 

Vård och omsorg (-1,5) 
Sektor Vård och omsorg redovisar ett underskott för 2019. Under året har sektorn vidtagit 
restriktioner om totalt 1,5 mkr och dessa medel har omfördelats i Ändringsbudgeten 2019. I 
delårsrapporten var den prognostiserade årsavvikelsen -2,9 mkr, därmed har resultatet för-
bättrats med 1,4 mkr sedan augusti månad. Resultatförbättringen beror på återbetalning från 
kostavdelningen och en fordran på Migrationsverket som tidigare inte varit beaktad i progno-
serna. 
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En stor del av underskottet beror på att hemtjänsttimmarna ökade med 4 799 timmar i jäm-
förelse med året innan och härrör också till ökade personalkostnader för sjukfrånvaro, intro-
duktionskostnad, övertid då vikarietillsättningar har varit problematisk (-4,7). Resultatet har 
också påverkats av den nya lagen om utskrivningsklara patienter då enheterna har planerat 
för fler timmar än vad utfallet sedan blev. Under året har kommunen haft kostnader för ny-
anlända vårdtagare som verksamheten har sökt ersättning för från Migrationsverket (0,6). 
Verksamheten räknar med en ersättning om 70 % av kostnaderna enligt historiskt utfall av 
tidigare ansökningar. 

Under året har det varit en del överbeläggning på korttidsboendet vilket har medfört en nega-
tiv ekonomisk konsekvens för verksamheten (-1,1). 

LSS (3,0) 

Under året har kommunen förlorat ett antal mål i förvaltningsrätten gällande personlig assi-
stans där kommunen fått sina beslut om assistanstimmar upphävda, då behoven varit större 
än beviljandet. Detta har inte haft någon ekonomisk påverkan på verksamheten, då det varit 
en minskad volym av ärenden och timmar (1,5). LSS-verksamheten har under året anpassat 
personalkostnaderna efter gruppbostädernas låga beläggning (0,6). Genomförda restrikt-
ioner inom verksamheten har påverkat det ekonomiska utfallet positivt (0,9).  

Särskilt boende och HSR (1,7) 

HSR har under året genomfört bland annat en del restriktioner som fått positiv ekonomisk 
inverkan på resultatet. Tillsammans med problematisk vikarietillsättning vid personalfrån-
varo redovisar avdelningen ett överskott (1,0). 

Inom ett särskilt boende har ”Heltid som norm” påbörjats i kommunen. Det har på kort sikt 
medfört en negativ påverkan på verksamhetens resultat (-0,6). Verksamheten kommer noga 
följa kostnadsutveckling det kommande året då också fler boenden samt hemtjänst kommer 
arbeta efter ”Heltid som norm”.  

De särskilda boendena har under året haft vakanser samt genomfört en del restriktioner gäl-
lande fortbildning och inköp av inventarier (1,3). 

Samhällsutveckling (5,1) 
Sektor Samhällsutveckling redovisar ett överskott för 2019. Årsavvikelsen är 4,7 mkr bättre 
än den prognostiserade årsavvikelsen i delårsbokslutet. Det beror mycket på att en del fastig-
hetsförsäljningar (1,2) inte har varit prognostiserade, att lantmäteriförrättningar av enskilda 
vägar dragit ut på tiden (1,5), och att kortsiktiga åtgärder (i form av bl.a. vakanser, ingen fort-
bildning och generell återhållsamhet) inte prognostiserats för sektorn (1,2). 

Granberget och Leksandshallen har haft mycket god försäljning under 2019 och redovisar 
därmed ett högre överskott än tidigare prognostiserat (0,9). På grund av det ekonomiskt an-
strängda läget i kommunen har sektorn valt att ta in mindre stöd i form av konsulter (0,3). 

Finans (15,4) 
Avvikelsen blev 8,7 mkr bättre än den prognostiserade årsavvikelsen i Delårsbokslutet. Det 
beror främst på att en del poster har varit osäkra och därmed har förvaltningen valt att en-
bart nämna dem och dess eventuella ekonomiska påverkan, men inte prognostisera dem. 

På grund av försening i byggnation av förskolan Myran kommer Leksands kommun kräva in 
vite (3,1). Ekonomiavdelningen har tillsammans med ett externt företag sett över momser-
sättningarna mellan åren 2016 och 2017, och har efter genomlysning erhållit korrekt ersätt-
ning från Skatteverket (0,9). 

Pensionsavsättningar, personalomkostnader och löneökningar har varit lägre än budgeterat 
under 2019 (4,0). 

Under 2019 har en del av de tänkta investeringsprojekten inte blivit av och majoriteten av de 
projekten kommer i sin tur att förskjutas till kommande år. Det medför att avskrivningarna 
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för 2019 blir lägre än de budgeterade (+1,7) och att räntekostnadsutfallet påverkas positivt 
(0,2). Samtidigt har kommunen sålt Räddningstjänstens inventarier till Räddningstjänstför-
bundet (1,1). 

År 2019 har kommunen erhållit utdelning från Kommuninvest och Dala Energi (0,4) samt 
borgensavgifter från Leksandsbostäder AB och Leksand vatten AB (0,7) och ränteintäkterna 
blev högre än budgeterat (0,4). 

Leksandsbostäder AB (5,8) 
Under 2019 höjdes bolagets bostadshyror med 1,85 %. Höjningen i snitt för hela landet var 

1,92 %. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet uppgick vid årets slut till 5 stycken eller 

0,5 %, vilket är en låg nivå. Ränteläget har även under 2019 varit fortsatt lågt vilket har möj-

liggjort att renoveringar och underhåll inom det egna fastighetsbeståndet har kunnat ligga 

kvar på motsvarande nivå som senaste åren. Under året har 45 lägenheter färdigställts i Kv. 

Snedkanten i centrala Leksand. Inflyttning ägde rum den 1 juli 2019 och alla 45 lägenheterna 

är uthyrda.  

Under mars 2019 drabbades bolaget av en omfattande brand i kv. Prinsen Siljansvägen 1. 

Skadorna blev stora och reparationsarbetena har pågått under större delen av året. Majorite-

ten av hyresgästerna kunde återflytta till sina lägenheter efter en dryg månad men i sex av de 

tolv lägenheterna har återflytt dröjt ända till december 2019. Totalkostnaden för återställ-

ningsarbetena uppgår till ca 14 mkr, kostnaden efter försäkringsersättning uppgår till ca 1 

mkr. 

Leksand vatten AB (7,3) 
Det negativa budgeterade resultatet efter finansiella poster beror på planerade avskrivningar 
och följer budget. Årets resultat efter finansiella poster är -4,2 mkr mot budget -7,3 mkr. 

VA-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -2,3 mkr mot budget -5,2 mkr. Avvikel-
serna beror till största del på större intäkter än budgeterat. 

Avfalls-verksamhetens resultat efter finansiella poster är -1,9 mkr mot budget -2,1 mkr. Avvi-
kelserna beror till största del på större produktionskostnader och lägre fakturerade kostnader 
från Dala Vatten och Avfall AB än budgeterat. 
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Investeringsredovisning 
Nedan visas kommunens bruttoinvesteringar samt budget och äskandet om tilläggsanslag, Ett 
äskande sker för de investeringar som inte hunnit färdigställas under året och projekten forts-
ätter kommande år, till exempel förskolan Myran.  

 Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Avvikelse 
2019 

Förvaltningsledning, fastighet o Gata-Park 44,0 93,8 49,0 

Verksamhetsstöd 2,2 4,0 1,8 

Lärande och stöd 1,1 2,1 1,1 

Vård och omsorg 1,1 2,1 1,0 

Samhällsutveckling 30,9 69,6 38,7 

Varav exploateringsverksamhet 15,7 30,6 14,9 

SUMMA 79,3 171,7 92,4 
Tabell 89. Nettoinvesteringar inom kommunen år 2019, angivet i mkr. 

Under året har kommunen också haft 8,1 mkr i investeringsintäkter, bestående av bidrag från 
Boverket 0,9 mkr, fastighetsförsäljningar 0,1 mkr och försäljning av inventarier till kommunal-
förbundet Brandkåren Norra Dalarna 7,1 mkr. 

Större projekt 2019 
Projekt Avslutat 

2019 
Utfall 
2019 

Ack. ut-
fall 

Ack. 
budget 

Avvikelse 

Förskolan Myran Ja 13,6 30,6 30,0 -0,6 

Förbindelseväg Limhagen Nej 4,2 6,7 12,0  

Dalstation Ja 2,8 8,4 7,2 -0,8 

Nya Tibble Nej 4,7 5,9 182,0  

Centrumutvecklingen etapp 5 Ja 10,3* 19,5* 15,0 -4,5 
Tabell 20. Större investeringsprojekt och över flertalet år, angivet i mkr. (*netto). 

Under 2018 påbörjades också projektering av en ny sporthall.   

Investeringar i fastigheter har under året gjorts med 25,7 mkr. Ett 50-tal projekt har genom-
förts. De största projekten är den pågående nybyggnationen av förskolan Myran (13,6 mkr), 
Gästishallen – kökskylsystem (2,6 mkr), THB-skolan renovering (1,2 mkr) samt Insjöns skola 
fönsterbyte (0,8 mkr). Upprustningen av alla skolornas lekplatser enligt lekplatsutredningen 
är nu genomförd med slutförandet av Siljansnäs skola i år. Parallellt har även alla förskolornas 
lekplatser upprustats. Pelikanen kommer att rustas i samband med ombyggnaden 2019. Verk-
samhetsanpassningar har genomförts i ett 25-tal projekt för totalt 2,4 mkr. Däribland kan 
nämnas förskolan Gropen (0,6 mkr) samt Björkbackens äldreboende kök (0,5 mkr). 

Beläggningsarbeten har genomförts för 1,9 mkr. Två nya parkeringar har anlagts vid Resecent-
rum i Leksand (1,4 mkr) och vid Hagagatan (0,5 mkr). Blomlådor, soffor och julbelysning för 
offentliga platser har anskaffats (0,5 mkr). Arbetet med upprustning av de kommunala lek-
platserna har fortsatt. I år färdigställdes två när-lekplatser vid Kaptensvägen och i Källberget i 
Leksand (0,5 mkr). Det stora projektet med upprustning av Leksandsbron är i princip helt 
klart. Utgiften för året var 1,5 mkr. 

Planering för nya särskilda boenden pågår i ett samarbete med Leksandsbostäder AB och Lek-
sands kommun. I ett första steg kommer ett nytt boende vid nuvarande Tibble särskilda bo-
ende att byggas. Ett beräknat färdigställande för detta projekt är år 2021. Ett andra steg kom-
mer att beröra Edshults särskilda boende. Som en del i förberedelserna kommer en planänd-
ring att göras för området. Sedan tidigare pågår tomställning av bolagets marklägenheter invid 
det särskilda boendet. 
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Nämnd Datum  

Språktolknämnden i Dalarna 2019-02-27  
   

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 
 
 

Förslag till beslut 

 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2019 godkänns. 

 Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott på 428 346 kronor till 
medlemmarna. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årsbokslutet för 2019 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2019 till 38,2 
miljoner kronor vilket är en svag ökning jämfört med 2018. Den budgeterade 
omslutningen låg på 34,2 mnkr för 2019. Ökningen är en följd av att fler 
kommuner utanför samarbetet köpt tolkuppdrag. 
 
 

Beslutsunderlag 

Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2019 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 är ett underlag för planering 2020-
2021. 
 

Barnperspektivet  

 
 Ja Nej 
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Postadress Telefon  E-post 
SE-781 81 Borlänge 0243-740 00 (vxl)  kommun@borlange.se 
Besöksadress Fax 
Röda vägen 50 0243-745 50  www.borlange.se 

 

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 Om nej, besvaras inte fler frågor.  

 Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 

  

 
 
 
Tommy Berglund  Lars Walter 
Verksamhetschef  Sektorchef 

  
  

 

Bilagor  

1 Verksamhetsberättelse  

 

 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
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Språktolknämnden i Dalarna 

 

Nämndens uppdrag 
 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 

Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 

kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 

Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 

kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 

ingår i dess organisation. 

 

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 

för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 

resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 

kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 

 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 

tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 

att förbättra servicen till våra medlemmar. 

 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 

förbättra möten mellan olika kulturer. 

 

 Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2019 vilket resulterade att nivån på antal 

uppdrag inte nämnvärt förändrats. En minskning av uppdrag med 0,6 procent jämfört 

med antalet uppdrag 2018. 

 

 
Antal tolkuppdrag 2017 2018 2019 

 60692 56393 56066 

 

 

Ekonomi 
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2019 till 38,2 miljoner kronor vilket är en ökning på 3 

% jämfört med 2018. Den budgeterade omslutningen låg på 34,2 mnkr för 2019. Ökningen är 

en följd av att fler kommuner utanför samarbetet köpt tolkuppdrag. 
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Språktolknämnden i Dalarna 

 

Språktolknämnden I Dalarna 
Miljoner kr Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2017 

Intäkter 38,2 34,2 37,1 

        

Kostnader       

Personalkostnader 31,2 29,4 31,3 

Lokalkostnader, lokalhyra 0,5 0,5 0,5 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader 6,4 4,3 5,3 

Summa kostnader 38,2 34,2 37,1 

        

Resultat 0 0 0 

 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 7 handläggare tillsammans med enhetschef. 

Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk. 

De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 

 

 

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 

Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 

till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. 
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Bokslut 2019
Rapportrader Mån 

utfall 
Ack utfall Ack budget Avv ack 

budget 
Års-budget Års-

prognos 

Lt-interna intäkter 5 498 68 572 65 054 3 518 65 054 69 662 
Externa intäkter 8 791 94 560 89 804 4 756 89 804 92 846 
FV-interna intäkter 902 12 407 10 952 1 455 10 952 0 
Summa intäkter 15 191 175 539 165 810 9 729 165 810 162 508 
Personalkostnader -4 566 -51 086 -51 578 492 -51 578 -50 878 
Hjälpmedelskostnader -13 896 -83 701 -78 230 -5 471 -78 230 -83 430 
Övriga kostnader -2 208 -24 975 -25 031 57 -25 031 -25 151 
FV-interna kostnader -902 -12 407 -10 952 -1 455 -10 952 0 
Summa kostnader -21 572 -172 169 -165 790 -6 378 -165 790 -159 459 
Resultat -6 381 3 370 19 3 351 19 3 049 
 

2020-01-29 1
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Övriga kostnader
Spec av de 7 största övriga kostnaderna

2020-01-29 2

74



”Eget kapital”

Resultat 2014                  -555,7 Tkr
Resultat 2015                 +766,7 Tkr
Resultat 2016                 +293,9 Tkr
Resultat 2017                       -40 Tkr
Resultat 2018                  -240,4 Tkr 
Resultat 2019                 +3370  Tkr
Balans ”Eget kapital”     +3594,5 Tkr

2020-01-29 3
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna  

Sammanfattning 

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet 

och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett 

gemensamt ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel till ett 

rimligt pris. Den snabba tekniska/digital utvecklingen skapar 

nya förutsättningar att förhålla sig till.  

En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan 

finns framtagen. 

Att behålla och rekrytera personal är en utmaning i ett 

samhälle där rörligheten på arbetsmarknaden fortsätter att 

öka.  

Förvaltningen är i en omfattande lokalförändringsprocess 

med en totalevakuering (i planeringsstadiet) som följd. 

Målet är ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 

hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster som 

gagnar Dalarnas medborgare. Under året har en arbetsgrupp 

från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter och 

arkitekt arbetat fram ett förslag på hur lokalerna ska 

anpassas inför framtiden.  

Kunskapen kring Tjänstedesignmetodiken som 

introducerades i och med Innovationsprojektet utvecklas då 

chefer teamledare och samordnare under hösten genomgått 

en internutbildning. Syfte att fortsätta förbättra 

förvaltningens förmåga att implementera innovativa 

lösningar.  

 

Verksamhet – viktiga mål och händelser 

Regionplanens övergripande mål 
Målupp-

fyllelse 

Mer närmare vård  

Vård utan köer 
1 

Vårdkvaliteten ska öka 
2
 

Minskad påverkan på klimat och miljö 
3 

Regional utveckling  

Fler medarbetare som trivs på jobbet 
4 

En långsiktigt hållbar ekonomi 
5 

mål uppfyllt      mål delvis uppfyllt         mål ej uppfyllt    

 

1-5 Samtliga mål bedöms som ej fullständigt uppfyllda på 

grund av den rådande lokalsituationen. Situationen gör att 

stora delar av förvaltningens resurser ockuperas för att reda 

ut och lösa de problem som förvaltningen nu befinner sig i. 

De ineffektiva flöden och den bristfälliga arbetsmiljön 

kommer att förbättras och resultatet kommer inte att vänta 

på sig när en totalevakuering och sedermera återflytt till 

verksamhetsanpassade lokaler genomförs. Under 2019 har 

delar av verksamheten evakuerats och förvaltningen har 

nosat på den komplicerade process och enorma arbetsinsats 

som behövs för att orkestrera en total evakuering av 

samtliga funktioner. Nämnda rockad kommer, för 

förvaltningen, onekligen att bli 20-talets mest 

karaktärsdanande arbetsinsats.  

Framtiden 

I och med den pågående lokalförändringen blir 

verksamhetens fokus de närmast åren att upprätthålla 

verksamhetens processer  trots evakuering och därtill  

splittrade lokaler. Efterfrågan på varor och tjänster ökar. Fler 

patienter vårdas i hemmet och har samtidigt behov av mer 

avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på 

en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Nya Medicintekniska direktivet kommer 

innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 

befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 

kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla områden. 

Det riskerar också att förskjuta behoven av IT-utveckling på 

framtiden, där mobilitet och digitalisering för ökad 

patientsäkerhet och effektivitet är utgångspunkten. 

Verksamhet - fördjupning 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-

fyllelse 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel 

Rörelse R12 

74,7% 80% 
1 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel KLOK 

R12 

44,7% 55% 
2 

%andel återanvända 

individmärkta 

huvudhjälpmedel PMB 

R12 

57,8% 60%  

% av de avhjälpande 

underhåll som påbörjas 

inom 5 arbetsdagar 

72,7% 95% 
3 

% av nettobehovsartiklar 

som plockas från lager 

enligt plocklista inför 

följande turbil 

98,1% 95%  

Väntetid (genomsnitt) till 

första erbjudna 

utprovningstid 

35 dagar 90 dagar  

Nyttjandegrad 88.9% 90%  

Uthyrningsgrad 91.1% 90%  

Antal fjärrtillsynskameror 120st 500st 
4 

Antal fortbildningsdagar 

per anställd 
2,41st 3,2st 

5 
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1 Sänkningen från föregående år grundar sig till stor del i 

ökande efterfrågan samt en viss ökning av utrangeringen 

inom området.  
2 Sänkningen beror på ökad efterfrågan på 

Fjärrtillsynskameror och kortare livslängd generellt för 

hjälpmedlen inom avdelning KLOKs område. 
3 Flera nya medarbetare och ökad tid för att inhämta 

hjälpmedel för utprovning och reparationer påverkar 

möjligheten att påbörja arbetet i tid samtidigt som vissa 

reparationer påbörjas senare på önskemål av användaren. 
4 Antalet kameror har under 2019 dubblerats jämfört med 

2018, förväntningarna är fortsatt högt ställda och under 2020 

kommer fler trygghetsskapande digitala hjälpmedel att 

förskrivas. 
5 DHC har under 2019 rekryterat flera nya medarbetare vars 

interna introduktion inte finns med i denna siffra. Samtidigt 

har lokalsituationen hindrat förvaltningen i sitt arbete att 

vidareutbilda sina medarbetare i den utsträckning som 

behövs. 

 

Verksamhetsstatistik 
Utfall 

2019 

Utfall 

2018 

Utfall 

2017 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 29 976 29 663 

Antal utlevererade 

Hyreshjälpmedel 
13 100 11951 11 591 

Antal returnerade 

Hyreshjälpmedel 
11 609 10566 10 242 

 

Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel (2014 var 

antalet 28 184) innebär också ett ökat behov av reparationer, 

service och andra typer av underhåll ute hos brukaren.  

Under 2019 har verksamheten fortsatt valt att vara passiva i 

ett antal upphandlingar. (som förvaltningen inte själv varit 

värdlän för). Detta till trots ökar antalet upphandlingstimmar 

till 1327h, jämfört med 390 h år 2017. Dock stämmer det 

med prognosen att antalet upphandlingar ökar under 2019-

2020. 

För Dalarna är upphandlingsfrågan strategiskt viktig då det 

kräver en bred samverkan (mellan regionerna och dess 

kommuner) och en gemensam insats i arbetet tillsammans 

med dagens leverantörer. 

Inkontinenssamordningen i länet fortsätter utvecklas. 

Samordnaren i Dalarna har fått stöd i en 

Hjälpmedelskonsulent. Fokus på att stötta och utveckla 

samordnarna i sina yrkesroller samtidigt som det ska bidra 

till mer jämlik utveckling inom området nationellt. 

Ekonomi 

Resultaträkning 2019 2018 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 155,1 163,7 8,6 152,5 

-varav Regionbidrag 2,8 2,8 0,0 2,8 

Kostnader -155,1 -160,3 -5,2 152,7 

-varav löner exkl soc 
avg 

-35,0 -34,7 0,3 -32,2 

-varav inhyrd 
personal 

    

Över-
/underskott 

0,0 3,4 3,4 -0,2 

     
Årets investering -33,2 -36,3 -3,1 -32,1 

 
                                                                                                      
Resultatet för 2019 blev  3,4 Mkr.  

Där vi ser att våra hjälpmedelskostnader har ökat (4,8 Mkr), 

vilket delvis kan förklaras med nytt sortiment, 

inventeringsdifferens, högre priser och fortsatta vakanser 

inom vissa avdelningar som tex.. rekonditioneringen, vilket 

då inneburit mer nyinköp. Demografin i samhället spelar in. 

Positivt är dock att intäkter för sålda varor också ökade (4,4 

Mkr) samt även hyresintäkterna (2,5 Mkr). 

En annan förändring till resultatet är våra lönekostnader som 

blev ca 0,5 Mkr lägre. Vid avslutade anställningar görs alltid 

en behovsbedömning vilket medför viss fördröjning innan 

ny rekrytering är på plats. Förvaltningen har haft en del  

föräldraledighet och personal som varit tjänstlediga viss 

procent. 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2019 

Resultat 

2019 

Resultat 

2018 

Kostnadsutveckling % 1,6% 5.0%    8,8% 

 

Under året har kostnadsutvecklingen minskat från 6,4% till 

5%, vi kom inte ner i budgeterade 1,6% men fick den att 

ändra riktning. 

 

Under 2019 har hjälpmedelskostnaderna särskilt följts och vi 

kan se att första halvåret fortsatte de att öka. Andra halvåret 

stannade ökningen upp och till och med minskade lite jmfr 

med första halvåret. Vilket är en följd av fina ansträngningar 

att bl.a minska lagret samt öka rekonditioneringen. 

 

Personal  

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. 

Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på 

behovet utifrån ett helhetsperspektiv för förvaltningen.  

Under året har det varit ett antal medarbetare som sökt nya 

arbeten och några som fått andra uppdrag. Det har generellt 

varit svårt att rekrytera både legitimerad personal och 

individer med teknisk spetskompetens. Introduktion av nya 

medarbetare är omfattande då verksamheten är komplex och 

det kan därmed ta tid innan ny personal kan komma i full 

produktion. 

Årsarbetare och 
anställda 

2019 2018 
Förändring mot 

föregående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

91,08 85,79 6,2% 

Antal anställda 99 94 5,3% 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 
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Arbetad tid  2019  2018 
Förändring 
mot före-
gående år 

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda 

   

Arbetad tid timmar, 
anställda 

146 026 141 652 3,1% 

-varav timanställda 206 836 -75,3% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

668 870 -23,2% 

 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad % 
2019 2018 

Kvinnor 99,3 99,3 

Män 99,2 99,1 

Totalt 99,2 99,2 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Kvinnor 38 36 

Män 61 58 

 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Under 40 år 15 14 

40-59 år 73 67 

60 år och äldre 11 13 

Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande men en 

generationsväxling är stundande inom yrkeskategorierna 

hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsingenjörer.  

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2019 2018 

Ålderspension 3 2 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 3 2 

 

Sjukfrånvaro 2019 2018 
Förändring 

procentenheter 

föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro i % 

av ordinarie arbetstid    

Sjukfrånvaro i  

% av ordinarie arbetstid 
4,7 5,7 -1,0 

Korttidssjukfrånvaro 

(dag1-14) i % av  

ordinarie arbetstid 

3,0 3,4 -0,4 

 

Frisknärvaro 2019 2018 

Andel personer som har max 5 

sjukdagar under ett år, uttryckt i % 55,2 39,5 

 

Friskvårdsnätverket fortsätter utvecklats positivt under året 

och har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar och 

motiverar medarbetare till friskvård/hälsofrämjande 

aktiviteter. Ett fortsatt extra fokus kommer att ligga på 

möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter i och med den 

rådande arbetsmiljösituationen. 

Intern styrning och kontroll 

En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 

förvaltningens avdelningschefer i dialog med 

Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat till 

grund för årets internkontrollpunkter. 

Lokalförändringsprocessen har stor påverkan på 

förvaltningens processer och medarbetare. 

Internkontrollpunkterna har följts upp och åtgärderna har 

redovisats i Hjälpmedelsnämnden. 

Inför 2020 beslutades den nya internkontrollplanen på sista 

Nämndsammanträdet i december 2019. 

Internkontrollpunkterna för 2020 är inmatade i regionens 

ledningsportal.  

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 
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Leksands kommun   
Revisorerna     2020-04-21 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 
Utlåtande avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2019  
Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av bokslut och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsre-
dovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av KPMG. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

• Kommunens resultat för året uppgår till 9,2 mkr, vilket är ca 23,3 mkr högre än budget och 19 mkr 
högre än förra året. 

• Sektorerna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget med ca 7,9 mkr för 2019. Två 
av fem sektorer redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget. 

• Tre av fem finansiella mål som fullmäktige fastställs uppnås inte för år 2019. Vilket gör att vi be-
dömer att resultatet av det finansiella målen inte är i enlighet med vad fullmäktige fastställt. 

• Kommunens utvärdering visar inte om de har uppnått respektive mål utan utvärderingen avser 
endast respektive indikator. Eftersom det saknas målvärden kan vi inte bedöma om kommunens 
utvärdering är korrekt. Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut är förenlig med kom-
munfullmäktiges beslutade verksamhetsmål då ett av målen inte har mätts och det saknas utvärde-
ring per verksamhetsmål. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

 

För de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
 

Kerstin Furöstam 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                                       

                                                 
1 Kommunallag (2017:725) 

79



   Bilaga 1 till revisionsberättelsen 2019  

 

Leksands kommuns revisorer  

Verksamhetsredogörelse 2019 

1. Inledning 

Under verksamhetsåret 2019 har Leksands kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs 
inom kommunstyrelsens, nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter. 

Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Granskningarna ligger till grund för revisorernas särskilda uttalande 
huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt revisorer i 
Brandkåren Norra Dalarna och i Nedansiljans samordningsförbund. Lekmannarevisorerna och 
revisorer i kommunalförbunden har, inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i 
revisionsgruppen om verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden. 

Revisionsledamöter för granskning av 2019 års verksamhet har varit: 

Kerstin Furöstam, sammankallande   
Alf Dahlin  
Lars Melin 
Ingemar Wiborgh  
Pär Andersson  
 
Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer inom ramen 
för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment ingår: 

1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse inom 
fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av verksamhetens 
organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för 
övergripande kontroll och rapportering. 

2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll. 

För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG. 

2. Revisorernas förvaltning 

Revisorerna har under året haft åtta sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid 
sammanträdena har överläggningar förts med företrädare för kommunstyrelse och fullmäktige.  

Revisorerna har för år 2019 en negativ budgetavvikelse på 4 600 kr. Avvikelsen beror på att 
revisorerna beställt mer revisionstjänster än budgeterat.  

2.1. Fortbildning och nätverk 

Revisorerna deltar fortlöpande i de erfarenhetsutbildningar som anordnas för att hålla sig informerad 
om utvecklingen inom den kommunala revisionen. Under 2019 har vi deltagit på utbildning i God 
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revisionssed, seminarium om samverkan mellan revisionen och fullmäktige och två nätverksträffar för 
förtroendevalda revisorer. 

2.2. Grundläggande årlig granskning 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. 
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. 
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och 
kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. 

Revisorerna har under året tagit del av protokoll från kommunstyrelsen, nämnder och bolag. Utöver 
detta tar revisorerna löpande del av ekonomiska rapporter för verksamheterna och de kommunala 
bolagen. 

 

3. Fördjupade granskningsprojekt 

Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och genomfört 
följande granskningar under 2019. Rapporterna har översänts till granskad styrelse och/eller nämnd. 
Fullmäktige har fått rapporterna för kännedom löpande under året. Nedan är en sammanfattning av vad 
som framkommit vid granskningarna. 

3.1. Granskning av delårsbokslut 2019 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2019.  

Vår bedömning var baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen utfördes enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

Vi noterar att sektorernas budgetavvikelser var lägre jämfört med föregående år, samtidigt var det 
budgeterade resultatet för kommunen lägre. För att uppnå ett positivt balanskravsresultat för 2019 
kommer medel ur resultatutjämningsreserven att behöva ianspråktas. 

Vi ser med stor oro på den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Det är inte långsiktigt hållbart att 
det budgeterade resultatet bygger på att resultatutjämningsreserven måste ianspråktas för att 
kommunen ska nå ett resultat i balans. Resultatutjämningsreserven är begränsad och kommer endast 
att räcka i ytterligare några år. 

Revisorerna samlade bedömning var att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de av 
fullmäktige beslutade finansiella målen. För de verksamhetsmässiga målen saknade revisorerna 
underlag för att genomföra en bedömning och avstod därför från att uttala sig om resultatet av 
kommunens verksamhetsmål. 

3.2. Granskning av den politiska organisationen  

Kommunens revisorer har under året översiktligt granskat kommunstyrelsens organisation. Syftet med 
granskningen var att konstatera om kommunens organisation är ändamålsenlig samt om arbetet med 
att effektivisera verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunens organisation delvis är 
ändamålsenlig och att arbetet med att effektivisera verksamheten delvis bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt. 
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Vår bedömning grundade sig på följande iakttagelser och bedömningar: 
− Av de 15 rekommendationer som lämnades i den granskning som genomfördes 2015 har 9 

genomförts. 

− Beslutsorganisationen är till stor del tydlig och ändamålsenlig.  

− Rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och utskotten har förtydligats men det finns 
fortfarande vissa oklarheter kring allmänna utskottets roll samt utskottens roller i förhållande 
till sektorerna.  

− Delegationsordningen har setts över och vi bedömer att den är tydlig och känd i 
organisationen. Samtidigt pågår en ny översyn.  

− Allmänna utskottet har till viss del tagit på sig den övergripande roll som framgår av 
delegationsordningen.  

− Fortfarande finns olika rutiner för att hantera frågor kring budgetavvikelser och krav på 
åtgärdsplaner mellan utskotten. 

− Kommunstyrelsen har inte stärkt sin roll som utförare av kommunfullmäktiges beslut utifrån 
tidigare lämnad rekommendation eftersom det inte finns något dokument där 
kommunstyrelsen har tolkat och specificerat fullmäktiges mål.  

− Indikatorer ses över löpande för att de ska bli tydligare och enklare att följa upp men det finns 
fortfarande behov av utveckling för att de ska bli mätbara.  

− Det finns en bra struktur i målarbetet som följer planeringshjulet; förvaltningsplanen bryts ned 
i sektorsplaner, avdelningsplaner och enhetsplaner. En mer likartad struktur och rubricering i 
dessa planer skulle dock höja kvaliteten på dessa ytterligare.   

− Resultat av ekonomi och verksamhet analyseras på ett föredömligt sätt och analyserna ligger 
till grund för kommande års plan. 

− Det finns en tydlig ambitionsnivå att nå Vision 2025 däremot saknas en samlad bedömning i 
årsredovisningen för 2018 av hur arbetet fortskrider.  

− Beredningsprocessen fungerar i stora delar på ett ändamålsenligt sätt. Den problematik som 
belyses avseende allmänna utskottens roll återkommer även gällande beredningar och vi 
menar att det därför finns anledning att se över detta utskotts roll och arbetsformer ytterligare.  

− Beslutsunderlagen är utformade så att ledamöterna har möjlighet att sätta sig in i 
verksamheten. Utbildning för politiker har till viss del genomförts för att de ska kunna sätta 
sig in i verksamhetsområdet. 

− Kommunstyrelsen har fattat aktiva beslut gällande ekonomin under 2018 och 2019 då besluten 
både innehåller finansiering och direktiv till verksamheten om att minska kostnader för att nå 
en ekonomi i balans. Beslutade åtgärder under 2018 var dock inte varit tillräckliga för att nå en 
budget i balans. För 2019 kan vi inte göra någon bedömning. 

− Med undantag av målet gällande digitalisering finns inget uttalat mål, uppdrag eller 
uppföljning gällande effektivitet.  

− Kommunstyrelsen arbetar utifrån intentionerna i internkontrollreglementet. Den interna 
kontrollen är en del av målstyrningsprocessen vilket innebär att det inte görs någon separat 
redovisning eller uppföljning av internkontroll. Det saknas även fastställda 
internkontrollplaner. Detta innebär att enskilda delar eller rutiner i olika administrativa 
processer inte följs upp eller rapporteras till kommunstyrelsen.  

− Kommunstyrelsen har inte genomfört åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnats 
avseende bolagen. Ingen uppföljning har gjorts utifrån det kommunala ändamålet och 
riktlinjer för internkontrollarbetet i bolagen saknas.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 
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− Se över de oklarheter som fortfarande finns gällande utskottens roll och att ytterligare 
förtydliga rutiner så att de olika utskotten arbetar på likartat sätt. 

− Kommunstyrelsens roll i målarbetet behöver ses över. 

− Se över indikatorer löpande för att säkerställa att de är mätbara och uppföljningsbara. 

− En samlad uppföljning av hur arbetet fortgår för att nå Vision 2025 bör ingå i 
årsredovisningen. 

− Säkerställa att roller mellan tjänstemän och politiker förtydligas. 

− Ta till sig av de synpunkter som framkommit avseende budgetprocessen och att tidplanen 
behöver förtydligas. 

− Förtydliga ansvaret gällande effektivitet. 

− Säkerställa att det finns rutiner för att följa upp den interna kontrollen i olika processer. 

− Åtgärda tidigare rekommendationer avseende bolagen. 

 

3.3. Granskning av säkerhetsarbete, beredskap för extraordinära händelse samt höjd 
beredskap  

KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat rutinerna kring kommunens 
säkerhetsabete, beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap. Syftet med granskningen 
var att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt säkerhets- och krisberedskapsarbete för 
hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap.    

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att Leksands kommun har en 
funktionell dokumenterad struktur och rutiner för sitt kris- och beredskapsarbete. Kommunen 
redovisar funktionella arbetssätt med lärande och utveckling som grund vilket är önskvärt vid 
säkerhets- och beredskapsarbete. Det är genom att utvärdera och lära av konkreta exempel som kris- 
och beredskapsarbetet anpassas till verkligheten. 

De områden som i granskningen identifierats kunna innebära svagheter eller kritiska punkter för 
Leksands kommun är kommunikation, säkerhetsklassificering och åtgärder i enlighet med NIS- 
direktivet. Bland de rekommendationer som lämnas i rapporten ingår att stärka möjligheterna till ökat 
samarbete med andra aktörer samt upprättande av krishanteringsråd. Krishanteringsråd innebär en 
möjlighet att arbeta med inkludering av fler områden inom krisarbetet än vad som hanteras idag i 
kommunen vilket skulle ge mer bredd och större funktionalitet utifrån möjliga framtida risker. 

Leksands kommun bör se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 – 2022 i de 
delar som handlar om krisledningsnämndens sammansättning och synkronisera dem med reglemente 
för krisledningsnämnd.  

Analys av dokument och intervjuer har uteslutande skett utifrån revisionsansvaret som innebär att 
kartlägga kris- och beredskapsarbetets förutsättningar och nuläge.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 

− Vid framtagande av ny RSA se över likställigheten i dokumentet. Utöver funktionsmässighet 
är det viktigt att RSA:n som tas fram harmoniserar i så många delar som möjligt med övriga 
kommuner i länet för att ge möjligheter till ökad förståelse och samarbete framöver.  

− Se över Styrdokument för Leksands kommuns säkerhetsarbete 2019 – 2022 i de delar som 
handlar om krisledningsnämndens sammansättning och synkronisera dem med reglemente för 
krisledningsnämnd.  
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− Upprätta samarbetsforum för utveckling av kommunikation. Mellankommunal samverkan 
inom kommunikationsområdet ger ökad robusthet och uthållighet i kris. Samverkansgrupperna 
kan exempelvis ha till uppgift att så långt det är möjligt likställa kommunikationsriktlinjer, 
rutiner och checklistor utifrån ärendetyper. 
 

− Upprätta ett krishanteringsråd. Formalisera rådets funktion och position i 
krishanteringsstrukturen, det vill säga i styrande dokument och informationskanaler. Uttala 
funktionen kring krishanteringsrådet med fokus på finansiella tjänster, elförsörjning och 
livsmedelsförsörjning. 

− Arbeta vidare med strukturer för att säkra processer med bakgrund i NIS- direktivet samt 
upprätta ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Det bör även finnas en 
struktur för incidentrapportering i kommunen. 
 

3.4. Samgranskning Dalarna – Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning  

KPMG har granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som landsting. Syftet har varit att 
bedöma om samverkan i vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och 
förbättras på ett tillfredsställande sätt.  
 
Granskningen har visat att det finns överenskommelser och riktlinjer för vad respektive huvudman 
ansvarar för. Det finns däremot brister i hur dessa överenskommelser tillämpas samt hur uppföljning 
av samverkan sker. Uppföljning ligger inte heller till grund för verksamhetsutveckling och 
förbättringar av vården och samverkan för målgruppen. Vi ser behovet av en fungerande uppföljning 
och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna som nödvändiga.  
Det praktiska genomförandet av SIP:ar försvåras genom att regionen och kommunen har olika 
verksamhetssystem och olika rutiner för hur SIP ska dokumenteras. Det leder dels till slöseri med 
resurser men också en osäkerhet kring hanteringen av SIP:ar. I de SIP:ar vi granskat i Leksand sker 
ingen bedömning om insatta åtgärder leder mot målet utan fungerar mer som en statusuppdatering om 
vilka insatser som pågår samt ett förtydligande av vem som ska göra vad av huvudmännen. Vår 
bedömning är därför att SIP inte används för det ändamål som avses enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.  
 
Vår bedömning var att det finns stora och allvarliga brister i samverkan med regionens vårdinsatser 
från öppenvård och slutenvård. Det är särskilt allvarligt då det är en sårbar grupp som är i stort behov 
av fungerande insatser för att uppnå skäliga levnadsbetingelser. Långa väntetider till 
öppenvårdspsykiatrin samt svårighet för brukare att få tillgång till vård i den akuta psykiatrin leder till 
att kommunen får ett större vårdansvar än vad kommunens insatser ska tillgodose med svårigheter att 
tillhandahålla det stöd som individen har behov av. Den bristfälliga hanteringen vid utskrivning från 
psykiatrisk slutenvård drabbar kommunen vad gäller svårigheter att säkerställa att individen får det 
stöd som behövs i samband med hemkomst då inte förutsättningar för det ges från regionen.  
 
Vad gäller kommunens arbete med målgruppen har vi gjort följande iakttagelser. Utifrån visionen 
fastställer kommunfullmäktige mål för verksamheten. Det finns ett mål som rör målgruppen psykiskt 
funktionsnedsatta. Detta följs upp genom indikatorer i delårsrapport samt årsredovisning. Kommunens 
organisering av insatser till målgruppen psykiskt funktionsnedsatta fungerar i stort bra och insatsen 
boendestöd upplevs täcka en stor del av de behov som finns hos målgruppen. Det finns en daglig 
sysselsättning dit alla är välkomna och det krävs inget biståndsbeslut för att delta vilket är positivt ur 
ett tillgänglighetsperspektiv. I Leksands kommun finns en väl utarbetad systematik för att upprätta 
SIP:ar vilket medfört att i princip alla i målgruppen har SIP.  
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När individer har psykisk funktionsnedsättning och samtidigt andra svårigheter, exempelvis missbruk, 
demens, somatiska sjukdomar eller är äldre finns vissa hinder för att säkerställa att individen får den 
vård och omsorg som de är i behov av. De organisatoriska hindren både internt och i samverkan med 
andra aktörer leder till att ansvaret blir otydligt och den vård och de insatser som finns inte är 
tillräckliga eller samordnas inte på ett effektivt sätt utifrån individens behov. I detta har till viss del 
samverkan genom Beroendemottagningen minskat en del av hindren och samverkansarbetet har även 
förutsättningar för ytterligare förbättringar.  
 
Att överenskommelser och rutiner både inom organisationerna och i samverkan följs är angeläget för 
att säkerställa vårdkedjan för denna målgrupp. Det skulle även behövas en större flexibilitet som ger 
utrymme för individuella lösningar då behoven ser mycket olika ut för individerna. 
 
Vår samlade bedömning var att vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning inte är fullt 
ut ändamålsenlig och effektiv. Det dagliga samarbetet fungerar oftast men samverkan försvåras när 
kommunens begränsade verksamheter möter regionens bristande resurser, vilket leder till att enskilda 
inte får de vårdinsatser de kan behöva. Det finns relativt tydliga mål och överenskommelser men 
uppföljningen av resultatet av samverkan saknas. 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderade vi kommunstyrelsen att: 
− Tillsammans med regionen säkerställa att de överenskommelser som finns för samverkan 

tillämpas i praktiken  

− Tillsammans med regionen säkerställa att uppföljning av samverkan sker och att resultaten tas 
tillvara i förbättringsarbetet  

− Tillsammans med regionen säkerställa att Samordnad individuellt plan, SIP, används på ett 
systematiskt sätt för att individens behov av stöd ska vara samordnat och leda mot individens 
mål  

− Påtala avvikelser till regionen när inte kallelse till SIP sker i samband med att patienter skrivs 
ut från slutenvården  

− Säkerställa att organisatoriska hinder inte försvårar för personer med psykiskt funktionshinder 
tillsammans med annan problematik att erhålla det stöd de har rätt till  

− Säkerställa samordningen för äldre med psykisk funktionsnedsättning så att de erhåller de 
vårdinsatser som de behöver  

 
3.5. Granskning årsredovisning 2019 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2019. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande (1 §).  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

I granskningen av årsredovisningen fann vi inte några väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen hade 
i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed förutom vad gäller presentationen av drift- och investeringsredovisning som nu 
redovisas i förvaltningsberättelsen. 
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   Bilaga 1 till revisionsberättelsen 2019  

Kommunens resultat för året uppgick till 9,2 mkr, vilket är ca 23,3 mkr högre än budget och 19 mkr 
högre än förra året. Resultatet påverkas av ett totalt överskott i verksamheterna med 7,9 mkr och ökade 
skatteintäkter och bidrag med 27 mkr jämfört med budget. 

Sektorerna redovisade tillsammans ett överskott jämfört med budget med ca 7,9 mkr för 2019.  

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska 
förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vi bedömde, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av det finansiella målen inte är 
i enlighet med vad fullmäktige fastställt då tre av fem mål inte uppnås. 

Verksamhetsmål 
Vår bedömning var att måluppfyllelsen inte fullt ut är förenlig med kommunfullmäktiges beslutade 
verksamhetsmål då ett av målen inte har mätts och det saknas utvärdering per verksamhetsmål. 

4. Lekmannarevision 

Lekmannarevisorerna har tillsammans med biträden granskat bolagen och lämnat 
granskningsrapporter. Lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB har under år 2019 genomfört en 
granskning avseende bolagets hantering av allmänna handlingar. Syftet med granskningen var att 
bedöma om bolagets hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig och därmed i linje med 
lagstiftningens krav. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att bolagets 
hantering av allmänna handlingar i huvudsak är ändamålsenlig och i linje med lagstiftningens krav. 
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Revisorerna i Leksands kommun   2020-04-21 

   

Till  
Kommunfullmäktige i Leksands kommun 

 

Revisionsberättelse för år 2019 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer 
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga 
som biträder revisorerna.  

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 

Kommunens utvärdering av verksamhetsmål visar inte om de har uppnått respektive mål utan 
utvärderingen avser endast respektive indikator. Eftersom det saknas målvärden kan vi inte 
bedöma om kommunens utvärdering är korrekt.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Leksands kommun delvis har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.  
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de 
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut 
är förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål då ett av målen inte har mätts 
och det saknas utvärdering per verksamhetsmål. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt 
enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.  
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Kerstin Furöstam   Pär Andersson     

Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post               Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                                     
   

 

Lars Melin   Ingemar Wiborgh       
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post               Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                                      

 

Alf Dahlin 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                                      

 

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (1) 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen (2) 
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 

kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 

räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska 

årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag 

för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma 

om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 

rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några 

väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt 

väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR).

Resultat och prognos

Kommunens resultat för året uppgår till 9,2 mkr, vilket är ca 23,3 

mkr högre än budget och 19 mkr högre än förra året. Resultatet 

påverkas av ett totalt överskott i verksamheterna med 7,9 mkr och 

ökade skatteintäkter och bidrag med 27 mkr jämfört med budget.

Verksamhetssektorerna redovisar tillsammans ett överskott 

jämfört med budget med ca 7,9 mkr för 2019. 

Vår bedömning är att kommunen har klarat balanskravsresultatet 

för helåret och redovisar ett positivt balanskravsresultat med 9,1 

mkr.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i 

budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 

bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 

fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att

resultatet av det finansiella målen inte är i enlighet med vad

fullmäktige fastställt då tre av fem mål inte uppnås.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut är förenlig med 

kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål då ett av målen 

inte har mätts och det saknas utvärdering per verksamhetsmål.

Leksand 2020-04-21

Margareta Sandberg

Auktoriserad revisor

David Bäcker

Certifierad kommunal revisor
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 

årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 

årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen 

om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed 

i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör 

underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 

revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 

(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 

samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 

kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i årsredovisningen 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 revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsredovisningen. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God 

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 

definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev

(Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 

en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller 

väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 

vid räkenskapsårets slut 

 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 

kommunfullmäktige beslutat. 
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Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god 

revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 

uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 

standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss 

över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 

uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelse

 Resultaträkningen

 Balansräkningen

 Kassaflödesanalysen

 Noter

 Drift- och investeringsredovisning

 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 

granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 

riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 

(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och i vår 

granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 

över kommunens kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga 

handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 

2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 

och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 

årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 

motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 

årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 

finansiella uppgifterna och att informationen i 

förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det 

vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende 

pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen 

har erhållit från pensionsadministratören KPA/Skandia. Vi har i vår 

granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Kommunfullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 

verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive 

årsredovisningen

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 

omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 

med de av fullmäktige beslutade målen

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med 

tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 

väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 

underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 

årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och 

utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 

årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 

hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av 

årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige 

är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.

Rapporten har faktakontrollerats av ekonomikontoret.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4  kap 1 §

ska årsredovisningen innehålla 

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning 

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

 sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 

sådan upprättas enligt 12 kap 2 §.  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 

(LKBR 11:2)

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

(LKBR 11:7)

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 

balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

 Den kommunala koncernen (LKBR 11:12)

 Privata utförare (LKBR 11:13)

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av 

sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5). 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det 

tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i 

årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står 

det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar 

anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker: 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Den kommunala koncernen 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

 Händelser av väsentlig betydelse

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Balanskravsresultat

 Väsentliga personalförhållanden 

 Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och 

underrubriker kan läggas till. 

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i 

rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen 

och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 

koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och 

andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Vi har granskat att: 

 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 

anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 

kassaflödesanalys. 

 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

 Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den 

kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits 

i RKR R15. 

Kommentar

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i 

huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 

Förvaltningsberättelse.

Förvaltningsberättelsen följer rekommendationen och presenteras 

med huvudrubriker som anges i rekommendationen.

Förvaltningsberättelsens avsnitt innehåller information om både 

kommunens och de kommunala bolagens verksamhet helt enligt 

vad som anges i lagen.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland 

annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 

rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” 

att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 

vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s

rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 

stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 

avstämning av kommunens årsredovisning mot Rådet för 

kommunal redovisning gällande rekommendationer. 

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i 

huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

Kommunen har inte påverkats av de nya redovisningsreglerna och 

har därmed inte gjort några justeringar av tidigare års redovisade 

resultat. 
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 

sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 

sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och 

delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

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 årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för 

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 

upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband 

med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 

som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag. 

 målen för god ekonomisk hushållning även inkluderar de 

kommunala koncernföretagen. 

Kommentarer

Kommuner och regioner ska för verksamheten ange mål och 

riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att 

resultatet av det finansiella målen inte är i enlighet med vad 

fullmäktige fastställt då tre av fem mål inte uppnås.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut är förenlig med 

kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål då ett av målen 

inte har mätts och det saknas utvärdering per verksamhetsmål.
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Finansiella mål
Mål fastställda av fullmäktige Utfall Vår bedömning

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

11,7 % Målet bedöms vara uppnått

Självfinansieringsgraden ska uppgå till 100 % över 
budgetperioden 2019-2022, samt varje enskilt år 76 % Målet är inte uppnått för 2019

Överskottet ska motsvara minst 2 % av skatter och 
bidrag över budgetperioden (2017-2021), samt för varje 
enskilt år

1 % Målet är inte uppnått för 2019

Sektorernas budgetföljsamhet
7,9 mkr Målet bedöms inte vara uppnått

Verksamhetens nettokostnad skall inte öka snabbare än 

skatter och bidrag
0,8 % resp

3,1 %

Målet bedöms vara uppnått

Kommentar

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av det finansiella målen inte är i enlighet med vad fullmäktige

fastställt då tre av fem mål inte uppnås.

Soliditeten på 11,7 % överstiger snittet för de tre senaste åren som beräknats till 10,1 %.

Självfinansieringsgraden beräknas i genomsnitt för perioden uppgå till 52 %. Utfallet påverkar det stora investeringsbehovet i 

kommunen de kommande åren. I de fall investeringar flyttas fram tidsmässigt påverkas utfallet för enskilda år negativt vilket även 

påverkar måluppfyllelsen så som den nu är formulerad. 

Utfallet för årets överskott uppgår till 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. För att nå målet om 2 % hade det krävts ett resultat

om 18,1 mkr. För 2019 budgeterades ett resultat om -14 mkr.

Målet om sektorernas budgetföljsamhet bedöms inte vara uppnått då tre sektorer redovisar underskott i jämförelse med budget. Två

sektorer redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget.

Verksamhetens nettokostnad har för 2019 ökat med 0,8 % under 2019 och skatter och generella statsbidrag har ökat med 3,1 %.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Kommunens utvärdering visar inte om de har uppnått respektive mål utan utvärderingen avser endast respektive indikator. Efter som 

det saknas målvärden kan vi inte bedöma om kommunens utvärdering är korrekt. Vår bedömning är att måluppfyllelsen inte fullt ut är 

förenlig med kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål då ett av målen inte har mätts och det saknas utvärdering per 

verksamhetsmål.

Årsredovisningen innehåller ett avsnitt som avser måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning som återger de av KF beslutade målen. 

Kommunfullmäktige har utifrån kommunkoncernens Vision 2025 ”Lätt att leva i Leksand” antagit följande tolv mål och till dessa finns det 

totalt 47 indikatorer:

• Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre

• Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag samt utveckla 

stödet till anhöriga

• Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan

• Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor med fokus på elever med låg måluppfyllelse

• Vara en attraktiv arbetsgivare

• Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet samt minska användningen av skadliga kemikalier i våra 

verksamheter

• Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommunen

• Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de som fått uppehållstillstånd

• Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner.

• Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas 

kontakter med kommunen

• Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus på äldre – samt öka digitaliseringen i vår kommunala 

verksamhet

• Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet samt motverka missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak

(ANDT)

I årsredovisningen redogörs för utfallet för respektive mål genom att man dels anger utfallet per indikator och en bedömning av om man 

uppnått en hög måluppfyllelse, godkänd måluppfyllelse eller låg måluppfyllelse. Vilket målvärde som skall uppnås för att målet ska ha 

godkänd måluppfyllelse framgår inte av sammanställningen.

Totalt bedöms 39 indikatorer ha en godkänd eller hög måluppfyllelse, åtta indikatorer har låg måluppfyllelse eller har inte mätts under 

året.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 

balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett 

balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har 

konstaterats i årsredovisningen. Fullmäktige ska anta en 

åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå 

förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt 

prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 

årsredovisningen framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå 

balanskravet.

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 regioner 

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.

Vi har granskat att: 

 Kommunen uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 

sätt kommunen avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 

reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 

framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 

ska ske

Kommentar

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt 

kommunallagen i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen står 

det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 9,1mkr.  

I vår granskning av balanskrav har vi inte funnit några avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunen redovisar balanskravsresultatet 

korrekt i årsredovisningen.  

Balanskravsutredning 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 9,2

- Reducering av samtliga realisaionsvinster -0,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,1
Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv 0,0

Balanskravsresultat 9,1
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2017-08-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		Delår 201708		Delår 201608		Bokslut 2016		Budget 2017		Prognos 2017				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E. Justera rubrikerna med radmatning så att årtalen kommer på egen rad i word.

		Verksamhetens nettokostnader		-533.4 		-517.7 		-802.1 		-856.5 		-851.9 

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		576.4		557.0		838.0		861.8		863.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		3%		5%		5%		3%		3%

		Finansnetto 		2.2		1.7		1.8		-3.2 		-0.2 

		Årets resultat		45.2		41.0		37.7		2.1		11.8

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		92.2		92.6		95.5		99.8		98.6		0.0				1.37%

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		11.528		11.14		16.76		17.236		17.278		Ange mål i Cell I14		2%



		KONCERN

		Belopp i mnkr		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader				-787.9 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag				838.0		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)				-5.6 		-9.7 

		Skatt  				-1.0 		-2.2 

		Årets resultat				43.5		53.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag				-95%		-93%







		Driftsredovisning per nämnd (mnkr)		Utfall 201708		Utfall 201608		Utfall 2016		Budget helår		Prognos helår		Avvikelse budget -prognos				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E (om F minska A-kolumnens bredd efter du lagt den i word)

		Politik, Kommunledning, Verksamhetsstöd och service				-106.1 		-260.9 		-71.6 		-76.6 		7.0%

		Lärande och stöd				-222.7 		-529.3 		-354.3 		-371.4 		4.8%

		Vård och omsorg				-171.3 		-349.0 		-272.7 		-275.5 		1.0%

		Samhällsbyggnad				-16.8 		-109.8 		-72.2 		-68.6 		-5.0%

		Summa		0.0		-516.9 		-1,249.0 		-770.8 		-792.1 		2.8%







		Balansräkning

																																										Column1		Column2		Column3		Column4

		Belopp i Mkr		Kommunen						Koncernen																																Norrtälje Energi AB		32.3		42.3		21.9

				8/31/17		12/31/16		8/31/16		8/31/17		12/31/16																														Campus Roslagen AB		11.7		1.2		0.1

		Balansomslutning		982.5		983.7		937.3				1,522.9																														Roslagsbostäder AB		9.6		1.0		7.6

		Redovisat eget kapital		510.8		466.1		469.4				558.7																														Norrtälje kommunhus AB		-11.3 		-16.8 		-18.2 

		Eget kapital inkl. ansvars-förpliktelse		128.9		78.4		80.3				171.0																														Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 %		-0.9 		-11.0 		-0.2 

		Redovisad soliditet		52%		47%		50%		ERROR:#DIV/0!		37%																														Tiohundra AB, 50 %		-18.2 		2.3		-8.8 

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		13%		8%		9%		ERROR:#DIV/0!		11%																														Norrtälje Sportcentrum AB		-3.7 		-5.4 		-3.0 

		Omsättningstillgångar		264.6		275.4		937.3				1,522.9																														Norrtälje kommun 		7.4		31.5		118.5

		Långfristiga skulder		261.6		260.5		218.8				703.4																														Övriga		-0.3 		0.0		0.0

		Kortfristiga skulder		175.1		221.0		216.3				210.7																														Summa före skatt		26.6		45.1		117.9

		Balanslikviditet		151%		125%		433%		ERROR:#DIV/0!		723%																														Dispositioner, elimineringar och skatt		9.1		19.0		7.2				Skatt = -6,9 mnkr, inga dispositioner, således 16 mnkt i elimineringar totalt.

																																										Årets resultat		35.7		64.1		125.1

		Balanskravsavstämning		2017 Budget		2017 Prognos

		Resultat		2.1		11.8

		Reavinst fastighetsförsäljning

		Avkastning pensionsmedel

		Tillskott pensionsmedel

		Resultatutjämningsreserv

		Extraordinära poster

		Balanskravsresultat				11.9





2018-12-31

		LEKSANDS KOMMUN

		Resultaträkningen

		Kommunen

		Belopp i Mkr		Utfall                2019-12-31		Budget 2019		Utfall                2018-12-312		Prognos 2019-08-31		Utfall 2017-12-312

		Verksamhetens nettokostnader		-897.8		-917.9 		-890.5		-920.6 		-846.2 

		Förändring i %, jmf med föregående år		0.8%		3%		5.2%		3%		5%

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		902.7		876.9		904.4		869.7

		Förändring i %, jmf med föregående år		3.1%		4%		0.8%		3%		2%

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		2.7		1.1		3.8		2.6		2.2

		Årets resultat		9.2		-14.1		-9.8		-13.6 		25.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		99.0		101.6		101.1		101.5		97.0

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		18.1		18.1		17.5		18.1		17.4		Ange mål i Cell I14		2%



		Koncernen

		Belopp i mnkr		2018-12-31		2017-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader		-867.5 		-828.6 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		876.9		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		-2.4 		-4.4 		-9.8 

		Skatt  		-3.1 		-3.9 		-2.2 

		Årets resultat		31.3		40.0		53.4

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag		96%		94%		-93%





		Balansräkningen



		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/19		12/31/18		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		1,086.3		1,019.5		1,788.5		1,641.1

		Redovisat eget kapital		490.8		481.5		596.2		591.0

		Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse		126.7		109.5		232.1		219.0				364.1		372

		Redovisad soliditet		45%		47%		33%		36%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		12%		11%		13%		13%

		Omsättningstillgångar		311.0		272.4		284.0		317.8

		Långfristiga skulder/avsättningar		339.4		309.0		892.6		844.3

		Kortfristiga skulder		256.1		229.0		232.5		205.8

		Balanslikviditet		121%		119%		122%		154%



		Driftsredovisning per ansvar (Mkr)		Ufall      2019-12-31		Prognos 2019		Avvikelse 2018		Avvikelse		Column1		Column2		Column3

		Politik & Kommunledning		-0.4		-0.3 		0.5		0.8

		Verksamhetsstöd		7.8		2.4		2.0		-0.4 

		Lärande och stöd		-3.0		-5.9 		-27.0 		-21.1 

		Vård och omsorg		-1.5		-2.9 		-3.2 		-0.3 

		Samhällsutveckling		5.0		0.4		2.1		1.7

		Summa		7.9		-6.3 		-25.6 		-19.3 

		Balanskravsavstämning		2017 Utfall		2017 Prognos

		Resultat		0.7		9.2

		Realisationsvinster		-0.8		0.0

		Realisationsförluster		0.3		0.0

		Avkastning pensionsmedel		0.0		0.0

		Tillskott pensionsmedel		0.0		0.0

		Resultatutjämningsreserv		0.0		0.0

		Extraordinära poster		0.0		0.0

		Balanskravsresultat		0.2		9.2

		Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		70.3		37.7

		Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

		Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

		Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

		Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

		Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

				31.9		-27.7
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Resultaträkning

Verksamhetens kostnader har minskat med ca 26 mkr. 

Personalkostnaderna har minskat med 20 mkr, köp av 

huvudverksamhet har ökat med ca 6 mkr. Konsulter har minskat 

ca 3 mkr, lokal- och markhyror har minskat ca 3 mkr och 

förbrukningsinventarier och material har minskat totalt ca 5,5 mkr. 

Personalkostnadernas andel av totala kostnader uppgår till 64 %, 

vilket är på samma nivå som föregående år.

Avskrivningarna är något högre än föregående år på grund av 

investeringar gjorda i år och förra året. 

Kommunen redovisar jämförelsestörande poster 2019 för bland 

annat försäljning av exploateringsfastigheter med 4,1 mkr, 

ersättningar för viten med 3,6 mkr, tillkommande momsbidrag 

netto 0,7 mkr samt återförda bidrag från Migrationsverket med 8,5 

mkr.

Skatteintäkter och generella stadsbidrag har ökat med 27 mkr 

jämfört med föregående år. En avvikelse med 2 mkr jämfört med 

budget.

Finansnettot är lägre än förra året på grund av högre 

räntekostnader på lån och pensioner.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 

intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 

 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 

 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa 

intäkter och kostnader 

 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 

balanskravet

 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i 

periodisering

Kommentar

Verksamhetens intäkter har minskat ca 23 mkr och påverkas 

främst av mindre bidragsintäkter från Migrationsverket, AMS 

och försäkringskassan.

Belopp i Mkr
Utfall                

2019-12-31
Budget 

2019
Utfall                

2018-12-31
Prognos 
2019-08-31

Verksamhetens nettokostnader -897,8 -917,9 -890,5 -920,6 

Förändring i %, jmf med föregående år 0,8% 3,1% 5,2% 3%

Skatteintäkter och statsbidrag 904,3 902,7 876,9 904,4

Förändring i %, jmf med föregående år 3,1% 2,9% 0,8% 3%

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning) 2,7 1,1 3,8 2,6

Årets resultat 9,2 -14,1 -9,8 -13,6 

Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till 

skatteintäkter och bidrag 99,0 101,6 101,1 101,5

Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag 18,1 18,1 17,5 18,1
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2017-08-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		Delår 201708		Delår 201608		Bokslut 2016		Budget 2017		Prognos 2017				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E. Justera rubrikerna med radmatning så att årtalen kommer på egen rad i word.

		Verksamhetens nettokostnader		-533.4 		-517.7 		-802.1 		-856.5 		-851.9 

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		576.4		557.0		838.0		861.8		863.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		3%		5%		5%		3%		3%

		Finansnetto 		2.2		1.7		1.8		-3.2 		-0.2 

		Årets resultat		45.2		41.0		37.7		2.1		11.8

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		92.2		92.6		95.5		99.8		98.6		0.0				1.37%

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		11.528		11.14		16.76		17.236		17.278		Ange mål i Cell I14		2%



		KONCERN

		Belopp i mnkr		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader				-787.9 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag				838.0		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)				-5.6 		-9.7 

		Skatt  				-1.0 		-2.2 

		Årets resultat				43.5		53.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag				-95%		-93%







		Driftsredovisning per nämnd (mnkr)		Utfall 201708		Utfall 201608		Utfall 2016		Budget helår		Prognos helår		Avvikelse budget -prognos				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E (om F minska A-kolumnens bredd efter du lagt den i word)

		Politik, Kommunledning, Verksamhetsstöd och service				-106.1 		-260.9 		-71.6 		-76.6 		7.0%

		Lärande och stöd				-222.7 		-529.3 		-354.3 		-371.4 		4.8%

		Vård och omsorg				-171.3 		-349.0 		-272.7 		-275.5 		1.0%

		Samhällsbyggnad				-16.8 		-109.8 		-72.2 		-68.6 		-5.0%

		Summa		0.0		-516.9 		-1,249.0 		-770.8 		-792.1 		2.8%







		Balansräkning

																																										Column1		Column2		Column3		Column4

		Belopp i Mkr		Kommunen						Koncernen																																Norrtälje Energi AB		32.3		42.3		21.9

				8/31/17		12/31/16		8/31/16		8/31/17		12/31/16																														Campus Roslagen AB		11.7		1.2		0.1

		Balansomslutning		982.5		983.7		937.3				1,522.9																														Roslagsbostäder AB		9.6		1.0		7.6

		Redovisat eget kapital		510.8		466.1		469.4				558.7																														Norrtälje kommunhus AB		-11.3 		-16.8 		-18.2 

		Eget kapital inkl. ansvars-förpliktelse		128.9		78.4		80.3				171.0																														Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 %		-0.9 		-11.0 		-0.2 

		Redovisad soliditet		52%		47%		50%		ERROR:#DIV/0!		37%																														Tiohundra AB, 50 %		-18.2 		2.3		-8.8 

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		13%		8%		9%		ERROR:#DIV/0!		11%																														Norrtälje Sportcentrum AB		-3.7 		-5.4 		-3.0 

		Omsättningstillgångar		264.6		275.4		937.3				1,522.9																														Norrtälje kommun 		7.4		31.5		118.5

		Långfristiga skulder		261.6		260.5		218.8				703.4																														Övriga		-0.3 		0.0		0.0

		Kortfristiga skulder		175.1		221.0		216.3				210.7																														Summa före skatt		26.6		45.1		117.9

		Balanslikviditet		151%		125%		433%		ERROR:#DIV/0!		723%																														Dispositioner, elimineringar och skatt		9.1		19.0		7.2				Skatt = -6,9 mnkr, inga dispositioner, således 16 mnkt i elimineringar totalt.

																																										Årets resultat		35.7		64.1		125.1

		Balanskravsavstämning		2017 Budget		2017 Prognos

		Resultat		2.1		11.8

		Reavinst fastighetsförsäljning

		Avkastning pensionsmedel

		Tillskott pensionsmedel

		Resultatutjämningsreserv

		Extraordinära poster

		Balanskravsresultat				11.9





2018-12-31

		LEKSANDS KOMMUN

		Resultaträkningen

		Kommunen

		Belopp i Mkr		Utfall                2019-12-31		Budget 2019		Utfall                2018-12-31		Prognos 2019-08-31		Utfall 2017-12-312

		Verksamhetens nettokostnader		-897.8		-917.9 		-890.5		-920.6 		-846.2 

		Förändring i %, jmf med föregående år		0.8%		3.1%		5.2%		3%		5%

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		902.7		876.9		904.4		869.7

		Förändring i %, jmf med föregående år		3.1%		2.9%		0.8%		3%		2%

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		2.7		1.1		3.8		2.6		2.2

		Årets resultat		9.2		-14.1		-9.8		-13.6 		25.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		99.0		101.6		101.1		101.5		97.0

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		18.1		18.1		17.5		18.1		17.4		Ange mål i Cell I14		2%



		Koncernen

		Belopp i mnkr		2018-12-31		2017-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader		-867.5 		-828.6 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		876.9		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		-2.4 		-4.4 		-9.8 

		Skatt  		-3.1 		-3.9 		-2.2 

		Årets resultat		31.3		40.0		53.4

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag		96%		94%		-93%





		Balansräkningen



		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/19		12/31/18		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		1,086.3		1,019.5		1,788.5		1,641.1

		Redovisat eget kapital		490.8		481.5		596.2		591.0

		Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse		126.7		109.5		232.1		219.0				364.1		372

		Redovisad soliditet		45%		47%		33%		36%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		12%		11%		13%		13%

		Omsättningstillgångar		311.0		272.4		284.0		317.8

		Långfristiga skulder/avsättningar		339.4		309.0		892.6		844.3

		Kortfristiga skulder		256.1		229.0		232.5		205.8

		Balanslikviditet		121%		119%		122%		154%



		Driftsredovisning per ansvar (Mkr)		Ufall      2019-12-31		Prognos 2019		Avvikelse 2018		Avvikelse		Column1		Column2		Column3

		Politik & Kommunledning		-0.4		-0.3 		0.5		0.8

		Verksamhetsstöd		7.8		2.4		2.0		-0.4 

		Lärande och stöd		-3.0		-5.9 		-27.0 		-21.1 

		Vård och omsorg		-1.5		-2.9 		-3.2 		-0.3 

		Samhällsutveckling		5.0		0.4		2.1		1.7

		Summa		7.9		-6.3 		-25.6 		-19.3 

		Balanskravsavstämning		2017 Utfall		2017 Prognos

		Resultat		0.7		9.2

		Realisationsvinster		-0.8		0.0

		Realisationsförluster		0.3		0.0

		Avkastning pensionsmedel		0.0		0.0

		Tillskott pensionsmedel		0.0		0.0

		Resultatutjämningsreserv		0.0		0.0

		Extraordinära poster		0.0		0.0

		Balanskravsresultat		0.2		9.2

		Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		70.3		37.7

		Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

		Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

		Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

		Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

		Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

				31.9		-27.7
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Balansräkning

Kommentar

Kommunens balansomslutning påverkas av årets 

investeringar, tillkommande exploateringsinvesteringar och en 

ökad kassabehållning.

På skuldsidan ökar långfristiga lån genom nyupplåning. 

Kortfristiga skulder till bolagen ökar då deras behållning på 

bankkontot ökar, diverse förutbetalda intäkter. 

Personalrelaterade skulder minskar då antalet anställda 

minskar.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens 

samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 

på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda 

panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Vi har granskat att: 

 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 

existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade 

samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel

 Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet 

värderats enligt principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 

årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 

tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 

resultaträkningen 

2019-12-31 2018-12-31

Balansomslutning 1 086,3 1 019,5

Redovisat eget kapital 490,8 481,5

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 126,7 109,5

Redovisad soliditet 45% 47%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse 12% 11%

Omsättningstillgångar 311,0 272,4

Långfristiga skulder/avsättningar 339,4 309,0

Kortfristiga skulder 256,1 229,0

Balanslikviditet 121% 119%

Belopp i Mkr
Kommunen
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2017-08-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		Delår 201708		Delår 201608		Bokslut 2016		Budget 2017		Prognos 2017				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E. Justera rubrikerna med radmatning så att årtalen kommer på egen rad i word.

		Verksamhetens nettokostnader		-533.4 		-517.7 		-802.1 		-856.5 		-851.9 

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		576.4		557.0		838.0		861.8		863.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		3%		5%		5%		3%		3%

		Finansnetto 		2.2		1.7		1.8		-3.2 		-0.2 

		Årets resultat		45.2		41.0		37.7		2.1		11.8

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		92.2		92.6		95.5		99.8		98.6		0.0				1.37%

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		11.528		11.14		16.76		17.236		17.278		Ange mål i Cell I14		2%



		KONCERN

		Belopp i mnkr		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader				-787.9 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag				838.0		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)				-5.6 		-9.7 

		Skatt  				-1.0 		-2.2 

		Årets resultat				43.5		53.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag				-95%		-93%







		Driftsredovisning per nämnd (mnkr)		Utfall 201708		Utfall 201608		Utfall 2016		Budget helår		Prognos helår		Avvikelse budget -prognos				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E (om F minska A-kolumnens bredd efter du lagt den i word)

		Politik, Kommunledning, Verksamhetsstöd och service				-106.1 		-260.9 		-71.6 		-76.6 		7.0%

		Lärande och stöd				-222.7 		-529.3 		-354.3 		-371.4 		4.8%

		Vård och omsorg				-171.3 		-349.0 		-272.7 		-275.5 		1.0%

		Samhällsbyggnad				-16.8 		-109.8 		-72.2 		-68.6 		-5.0%

		Summa		0.0		-516.9 		-1,249.0 		-770.8 		-792.1 		2.8%







		Balansräkning

																																										Column1		Column2		Column3		Column4

		Belopp i Mkr		Kommunen						Koncernen																																Norrtälje Energi AB		32.3		42.3		21.9

				8/31/17		12/31/16		8/31/16		8/31/17		12/31/16																														Campus Roslagen AB		11.7		1.2		0.1

		Balansomslutning		982.5		983.7		937.3				1,522.9																														Roslagsbostäder AB		9.6		1.0		7.6

		Redovisat eget kapital		510.8		466.1		469.4				558.7																														Norrtälje kommunhus AB		-11.3 		-16.8 		-18.2 

		Eget kapital inkl. ansvars-förpliktelse		128.9		78.4		80.3				171.0																														Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 %		-0.9 		-11.0 		-0.2 

		Redovisad soliditet		52%		47%		50%		ERROR:#DIV/0!		37%																														Tiohundra AB, 50 %		-18.2 		2.3		-8.8 

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		13%		8%		9%		ERROR:#DIV/0!		11%																														Norrtälje Sportcentrum AB		-3.7 		-5.4 		-3.0 

		Omsättningstillgångar		264.6		275.4		937.3				1,522.9																														Norrtälje kommun 		7.4		31.5		118.5

		Långfristiga skulder		261.6		260.5		218.8				703.4																														Övriga		-0.3 		0.0		0.0

		Kortfristiga skulder		175.1		221.0		216.3				210.7																														Summa före skatt		26.6		45.1		117.9

		Balanslikviditet		151%		125%		433%		ERROR:#DIV/0!		723%																														Dispositioner, elimineringar och skatt		9.1		19.0		7.2				Skatt = -6,9 mnkr, inga dispositioner, således 16 mnkt i elimineringar totalt.

																																										Årets resultat		35.7		64.1		125.1

		Balanskravsavstämning		2017 Budget		2017 Prognos

		Resultat		2.1		11.8

		Reavinst fastighetsförsäljning

		Avkastning pensionsmedel

		Tillskott pensionsmedel

		Resultatutjämningsreserv

		Extraordinära poster

		Balanskravsresultat				11.9





2018-12-31

		LEKSANDS KOMMUN

		Resultaträkningen

		Kommunen

		Belopp i Mkr		Utfall                2019-12-31		Budget 2019		Utfall                2018-12-312		Prognos 2019-08-31		Utfall 2017-12-312

		Verksamhetens nettokostnader		-897.8		-917.9 		-890.5		-920.6 		-846.2 

		Förändring i %, jmf med föregående år		0.8%		3%		5.2%		3%		5%

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		902.7		876.9		904.4		869.7

		Förändring i %, jmf med föregående år		3.1%		4%		0.8%		3%		2%

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		2.7		1.1		3.8		2.6		2.2

		Årets resultat		9.2		-14.1		-9.8		-13.6 		25.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		99.0		101.6		101.1		101.5		97.0

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		18.1		18.1		17.5		18.1		17.4		Ange mål i Cell I14		2%



		Koncernen

		Belopp i mnkr		2018-12-31		2017-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader		-867.5 		-828.6 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		876.9		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		-2.4 		-4.4 		-9.8 

		Skatt  		-3.1 		-3.9 		-2.2 

		Årets resultat		31.3		40.0		53.4

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag		96%		94%		-93%





		Balansräkningen



		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/19		12/31/18		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		1,086.3		1,019.5		1,788.5		1,641.1

		Redovisat eget kapital		490.8		481.5		596.2		591.0

		Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse		126.7		109.5		232.1		219.0				364.1		372

		Redovisad soliditet		45%		47%		33%		36%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		12%		11%		13%		13%

		Omsättningstillgångar		311.0		272.4		284.0		317.8

		Långfristiga skulder/avsättningar		339.4		309.0		892.6		844.3

		Kortfristiga skulder		256.1		229.0		232.5		205.8

		Balanslikviditet		121%		119%		122%		154%



		Driftsredovisning per ansvar (Mkr)		Ufall 2018-12-31		Prognos 2018		Avvikelse 2017		Avvikelse		Column1		Column2		Column3

		Politik & Kommunledning		0.5		-1.3 		-6.2 		-4.9 

		Verksamhetsstöd		2		0.6		0.2		-0.4 

		Lärande och stöd		-27		-20.3 		-16.0 		4.3

		Vård och omsorg		-3.2		-2.7 		-1.3 		1.4

		Samhällsutveckling		2.1		2.9		5.8		2.9

		Summa		-25.6		-20.8 		-17.5 		3.3

		Balanskravsavstämning		2017 Utfall		2017 Prognos

		Resultat		0.7		9.2

		Realisationsvinster		-0.8		0.0

		Realisationsförluster		0.3		0.0

		Avkastning pensionsmedel		0.0		0.0

		Tillskott pensionsmedel		0.0		0.0

		Resultatutjämningsreserv		0.0		0.0

		Extraordinära poster		0.0		0.0

		Balanskravsresultat		0.2		9.2

		Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar 

under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 

finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 

ställning. 

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanalys ska 

räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till 

följande sektorer: 

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

 bidrag till infrastruktur

Vi har granskat att: 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 

motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

 Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och 

koncernen

Kommentar

Årets kassaflöde är positivt med 31,9 mkr och kommunens likvida 

medel uppgår vid årets slut till 147,8 mkr. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgår till 70,3 mkr, årets 

investeringar har belastat likviditeten med -66,5 mkr.  

Finansieringsverksamheten har gett ett tillskott på netto 28 mkr.

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte noterat några 

felaktigheter. 

Sammanställning kassaflödesanalys 2019-12-31 2018-12-31
Löpande verksamheten 70,3 37,7

Investeringsverksamheten -66,5 -63,9

Finaniseringsverksamheten 28,0 -1,5

Periodens kassaflöde 31,9 -27,7
Likvida medel vid årets början 115,9 143,6

Likvida medel vid periodens slut 147,8 115,9
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2017-08-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		Delår 201708		Delår 201608		Bokslut 2016		Budget 2017		Prognos 2017				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E. Justera rubrikerna med radmatning så att årtalen kommer på egen rad i word.

		Verksamhetens nettokostnader		-533.4 		-517.7 		-802.1 		-856.5 		-851.9 

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		576.4		557.0		838.0		861.8		863.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		3%		5%		5%		3%		3%

		Finansnetto 		2.2		1.7		1.8		-3.2 		-0.2 

		Årets resultat		45.2		41.0		37.7		2.1		11.8

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		92.2		92.6		95.5		99.8		98.6		0.0				1.37%

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		11.528		11.14		16.76		17.236		17.278		Ange mål i Cell I14		2%



		KONCERN

		Belopp i mnkr		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader				-787.9 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag				838.0		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)				-5.6 		-9.7 

		Skatt  				-1.0 		-2.2 

		Årets resultat				43.5		53.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag				-95%		-93%







		Driftsredovisning per nämnd (mnkr)		Utfall 201708		Utfall 201608		Utfall 2016		Budget helår		Prognos helår		Avvikelse budget -prognos				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E (om F minska A-kolumnens bredd efter du lagt den i word)

		Politik, Kommunledning, Verksamhetsstöd och service				-106.1 		-260.9 		-71.6 		-76.6 		7.0%

		Lärande och stöd				-222.7 		-529.3 		-354.3 		-371.4 		4.8%

		Vård och omsorg				-171.3 		-349.0 		-272.7 		-275.5 		1.0%

		Samhällsbyggnad				-16.8 		-109.8 		-72.2 		-68.6 		-5.0%

		Summa		0.0		-516.9 		-1,249.0 		-770.8 		-792.1 		2.8%







		Balansräkning

																																										Column1		Column2		Column3		Column4

		Belopp i Mkr		Kommunen						Koncernen																																Norrtälje Energi AB		32.3		42.3		21.9

				8/31/17		12/31/16		8/31/16		8/31/17		12/31/16																														Campus Roslagen AB		11.7		1.2		0.1

		Balansomslutning		982.5		983.7		937.3				1,522.9																														Roslagsbostäder AB		9.6		1.0		7.6

		Redovisat eget kapital		510.8		466.1		469.4				558.7																														Norrtälje kommunhus AB		-11.3 		-16.8 		-18.2 

		Eget kapital inkl. ansvars-förpliktelse		128.9		78.4		80.3				171.0																														Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 %		-0.9 		-11.0 		-0.2 

		Redovisad soliditet		52%		47%		50%		ERROR:#DIV/0!		37%																														Tiohundra AB, 50 %		-18.2 		2.3		-8.8 

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		13%		8%		9%		ERROR:#DIV/0!		11%																														Norrtälje Sportcentrum AB		-3.7 		-5.4 		-3.0 

		Omsättningstillgångar		264.6		275.4		937.3				1,522.9																														Norrtälje kommun 		7.4		31.5		118.5

		Långfristiga skulder		261.6		260.5		218.8				703.4																														Övriga		-0.3 		0.0		0.0

		Kortfristiga skulder		175.1		221.0		216.3				210.7																														Summa före skatt		26.6		45.1		117.9

		Balanslikviditet		151%		125%		433%		ERROR:#DIV/0!		723%																														Dispositioner, elimineringar och skatt		9.1		19.0		7.2				Skatt = -6,9 mnkr, inga dispositioner, således 16 mnkt i elimineringar totalt.

																																										Årets resultat		35.7		64.1		125.1

		Balanskravsavstämning		2017 Budget		2017 Prognos

		Resultat		2.1		11.8

		Reavinst fastighetsförsäljning

		Avkastning pensionsmedel

		Tillskott pensionsmedel

		Resultatutjämningsreserv

		Extraordinära poster

		Balanskravsresultat				11.9





2018-12-31

		LEKSANDS KOMMUN

		Resultaträkningen

		Kommunen

		Belopp i Mkr		Utfall                2019-12-31		Budget 2019		Utfall                2018-12-312		Prognos 2019-08-31		Utfall 2017-12-312

		Verksamhetens nettokostnader		-897.8		-917.9 		-890.5		-920.6 		-846.2 

		Förändring i %, jmf med föregående år		0.8%		3%		5.2%		3%		5%

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		902.7		876.9		904.4		869.7

		Förändring i %, jmf med föregående år		3.1%		4%		0.8%		3%		2%

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		2.7		1.1		3.8		2.6		2.2

		Årets resultat		9.2		-14.1		-9.8		-13.6 		25.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		99.0		101.6		101.1		101.5		97.0

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		18.1		18.1		17.5		18.1		17.4		Ange mål i Cell I14		2%



		Koncernen

		Belopp i mnkr		2018-12-31		2017-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader		-867.5 		-828.6 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		876.9		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		-2.4 		-4.4 		-9.8 

		Skatt  		-3.1 		-3.9 		-2.2 

		Årets resultat		31.3		40.0		53.4

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag		96%		94%		-93%





		Balansräkningen



		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/19		12/31/18		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		1,086.3		1,019.5		1,788.5		1,641.1

		Redovisat eget kapital		490.8		481.5		596.2		591.0

		Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse		126.7		109.5		232.1		219.0				364.1		372

		Redovisad soliditet		45%		47%		33%		36%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		12%		11%		13%		13%

		Omsättningstillgångar		311.0		272.4		284.0		317.8

		Långfristiga skulder/avsättningar		339.4		309.0		892.6		844.3

		Kortfristiga skulder		256.1		229.0		232.5		205.8

		Balanslikviditet		121%		119%		122%		154%



		Driftsredovisning per ansvar (Mkr)		Ufall 2018-12-31		Prognos 2018		Avvikelse 2017		Avvikelse		Column1		Column2		Column3

		Politik & Kommunledning		0.5		-1.3 		-6.2 		-4.9 

		Verksamhetsstöd		2		0.6		0.2		-0.4 

		Lärande och stöd		-27		-20.3 		-16.0 		4.3

		Vård och omsorg		-3.2		-2.7 		-1.3 		1.4

		Samhällsutveckling		2.1		2.9		5.8		2.9

		Summa		-25.6		-20.8 		-17.5 		3.3

		Balanskravsavstämning		2017 Utfall		2017 Prognos

		Resultat		0.7		9.2

		Realisationsvinster		-0.8		0.0

		Realisationsförluster		0.3		0.0

		Avkastning pensionsmedel		0.0		0.0

		Tillskott pensionsmedel		0.0		0.0

		Resultatutjämningsreserv		0.0		0.0

		Extraordinära poster		0.0		0.0

		Balanskravsresultat		0.2		9.2

		Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		70.3		37.7

		Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

		Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

		Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

		Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

		Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

				31.9		-27.7
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Driftredovisning

Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med LKBR i 

enlighet med rekommendationer i ett särskilt avsnitt.

Driftsredovisningen redovisas enligt RKR R15 med bruttointäkter 

och bruttokostnader för 2019 men inte i jämförelse med budget på 

bruttonivå.

Vi har granskat driftsredovisningen och har inte funnit några 

väsentliga felaktigheter.

Även i år finns det negativa avvikelser i jämförelse med budget för 

vissa verksamheter. I jämförelse med den prognos som lämnades 

i samband med delårsbokslutet har de negativa avvikelserna blivit 

lägre och de positiva avvikelserna har blivit högre. Totalt har 

resultatet förbättrats med 14,2 mkr jämfört med prognosen. 

Under året har lärande och stöd fått ett tillskott med 31,8 mkr och 

övriga har fått en minskad ram. 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av 

hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den 

löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 

förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs

rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska 

utformningen av utfall kunna stämmas av mot fullmäktiges budget.

Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 

sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 

redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 

fastställda mål 

 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

Driftsredovisning per ansvar (Mkr)
Ufall      

2019-12-31
Prognos 

2019
Avvikelse 

2018
Politik & Kommunledning -0,4 -0,3 0,5

Verksamhetsstöd 7,8 2,4 2,0

Lärande och stöd -3,0 -5,9 -27,0 

Vård och omsorg -1,5 -2,9 -3,2 

Samhällsutveckling 5,0 0,4 2,1

Summa 7,9 -6,3 -25,6 
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2017-08-31

		Resultaträkningen

		KOMMUN

		Belopp i mnkr		Delår 201708		Delår 201608		Bokslut 2016		Budget 2017		Prognos 2017				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E. Justera rubrikerna med radmatning så att årtalen kommer på egen rad i word.

		Verksamhetens nettokostnader		-533.4 		-517.7 		-802.1 		-856.5 		-851.9 

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

		Skatteintäkter och statsbidrag		576.4		557.0		838.0		861.8		863.9

		Förändring i %, jmf med föregående år		3%		5%		5%		3%		3%

		Finansnetto 		2.2		1.7		1.8		-3.2 		-0.2 

		Årets resultat		45.2		41.0		37.7		2.1		11.8

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag %		92.2		92.6		95.5		99.8		98.6		0.0				1.37%

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		11.528		11.14		16.76		17.236		17.278		Ange mål i Cell I14		2%



		KONCERN

		Belopp i mnkr		2017-12-31		2016-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader				-787.9 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag				838.0		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)				-5.6 		-9.7 

		Skatt  				-1.0 		-2.2 

		Årets resultat				43.5		53.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag				-95%		-93%







		Driftsredovisning per nämnd (mnkr)		Utfall 201708		Utfall 201608		Utfall 2016		Budget helår		Prognos helår		Avvikelse budget -prognos				För enklast kopiering till rapportmall välj kolumn A-E (om F minska A-kolumnens bredd efter du lagt den i word)

		Politik, Kommunledning, Verksamhetsstöd och service				-106.1 		-260.9 		-71.6 		-76.6 		7.0%

		Lärande och stöd				-222.7 		-529.3 		-354.3 		-371.4 		4.8%

		Vård och omsorg				-171.3 		-349.0 		-272.7 		-275.5 		1.0%

		Samhällsbyggnad				-16.8 		-109.8 		-72.2 		-68.6 		-5.0%

		Summa		0.0		-516.9 		-1,249.0 		-770.8 		-792.1 		2.8%







		Balansräkning

																																										Column1		Column2		Column3		Column4

		Belopp i Mkr		Kommunen						Koncernen																																Norrtälje Energi AB		32.3		42.3		21.9

				8/31/17		12/31/16		8/31/16		8/31/17		12/31/16																														Campus Roslagen AB		11.7		1.2		0.1

		Balansomslutning		982.5		983.7		937.3				1,522.9																														Roslagsbostäder AB		9.6		1.0		7.6

		Redovisat eget kapital		510.8		466.1		469.4				558.7																														Norrtälje kommunhus AB		-11.3 		-16.8 		-18.2 

		Eget kapital inkl. ansvars-förpliktelse		128.9		78.4		80.3				171.0																														Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, 50 %		-0.9 		-11.0 		-0.2 

		Redovisad soliditet		52%		47%		50%		ERROR:#DIV/0!		37%																														Tiohundra AB, 50 %		-18.2 		2.3		-8.8 

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		13%		8%		9%		ERROR:#DIV/0!		11%																														Norrtälje Sportcentrum AB		-3.7 		-5.4 		-3.0 

		Omsättningstillgångar		264.6		275.4		937.3				1,522.9																														Norrtälje kommun 		7.4		31.5		118.5

		Långfristiga skulder		261.6		260.5		218.8				703.4																														Övriga		-0.3 		0.0		0.0

		Kortfristiga skulder		175.1		221.0		216.3				210.7																														Summa före skatt		26.6		45.1		117.9

		Balanslikviditet		151%		125%		433%		ERROR:#DIV/0!		723%																														Dispositioner, elimineringar och skatt		9.1		19.0		7.2				Skatt = -6,9 mnkr, inga dispositioner, således 16 mnkt i elimineringar totalt.

																																										Årets resultat		35.7		64.1		125.1

		Balanskravsavstämning		2017 Budget		2017 Prognos

		Resultat		2.1		11.8

		Reavinst fastighetsförsäljning

		Avkastning pensionsmedel

		Tillskott pensionsmedel

		Resultatutjämningsreserv

		Extraordinära poster

		Balanskravsresultat				11.9





2018-12-31

		LEKSANDS KOMMUN

		Resultaträkningen

		Kommunen

		Belopp i Mkr		Utfall                2019-12-31		Budget 2019		Utfall                2018-12-312		Prognos 2019-08-31		Utfall 2017-12-312

		Verksamhetens nettokostnader		-897.8		-917.9 		-890.5		-920.6 		-846.2 

		Förändring i %, jmf med föregående år		0.8%		3%		5.2%		3%		5%

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		902.7		876.9		904.4		869.7

		Förändring i %, jmf med föregående år		3.1%		4%		0.8%		3%		2%

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		2.7		1.1		3.8		2.6		2.2

		Årets resultat		9.2		-14.1		-9.8		-13.6 		25.7

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till skatteintäkter och bidrag		99.0		101.6		101.1		101.5		97.0

		Mål utifrån skatteinäkter och statsbidrag		18.1		18.1		17.5		18.1		17.4		Ange mål i Cell I14		2%



		Koncernen

		Belopp i mnkr		2018-12-31		2017-12-31		2015-12-31

		Verksamhetens nettokostnader		-867.5 		-828.6 		-730.8 

		Skatteintäkter och statsbidrag		904.3		876.9		796.2

		Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)		-2.4 		-4.4 		-9.8 

		Skatt  		-3.1 		-3.9 		-2.2 

		Årets resultat		31.3		40.0		53.4

		Nettokostnader inkl. finansnetto i realtion till skatteintäkter och bidrag		96%		94%		-93%





		Balansräkningen



		Belopp i Mkr		Kommunen				Koncernen

				12/31/19		12/31/18		12/31/18		12/31/17

		Balansomslutning		1,086.3		1,019.5		1,788.5		1,641.1

		Redovisat eget kapital		490.8		481.5		596.2		591.0

		Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse		126.7		109.5		232.1		219.0				364.1		372

		Redovisad soliditet		45%		47%		33%		36%

		Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse		12%		11%		13%		13%

		Omsättningstillgångar		311.0		272.4		284.0		317.8

		Långfristiga skulder/avsättningar		339.4		309.0		892.6		844.3

		Kortfristiga skulder		256.1		229.0		232.5		205.8

		Balanslikviditet		121%		119%		122%		154%



		Driftsredovisning per ansvar (Mkr)		Ufall      2019-12-31		Prognos 2019		Avvikelse 2018		Avvikelse		Column1		Column2		Column3

		Politik & Kommunledning		-0.4		-0.3 		0.5		0.8

		Verksamhetsstöd		7.8		2.4		2.0		-0.4 

		Lärande och stöd		-3.0		-5.9 		-27.0 		-21.1 

		Vård och omsorg		-1.5		-2.9 		-3.2 		-0.3 

		Samhällsutveckling		5.0		0.4		2.1		1.7

		Summa		7.9		-6.3 		-25.6 		-19.3 

		Balanskravsavstämning		2017 Utfall		2017 Prognos

		Resultat		0.7		9.2

		Realisationsvinster		-0.8		0.0

		Realisationsförluster		0.3		0.0

		Avkastning pensionsmedel		0.0		0.0

		Tillskott pensionsmedel		0.0		0.0

		Resultatutjämningsreserv		0.0		0.0

		Extraordinära poster		0.0		0.0

		Balanskravsresultat		0.2		9.2

		Balanskravsutredning		2019

		Årets resultat enligt resultaträkningen		9.2

		- Reducering av samtliga realisaionsvinster		-0.1

		Årets resultat efter balanskravsjusteringar		9.1

		Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv		0.0

		Balanskravsresultat		9.1

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		70.3		37.7

		Investeringsverksamheten		-66.5		-63.9

		Finaniseringsverksamheten		28.0		-1.5

		Periodens kassaflöde		31.9		-27.7

		Likvida medel vid årets början		115.9		143.6

		Likvida medel vid periodens slut		147.8		115.9

				31.9		-27.7
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						91,060,952.00		122,625,047.00







18

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 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.

Driftredovisning
Politik & förvaltningsledning redovisar ett underskott om 0,4 

mkr. Underskottet påverkas av höjda politikerarvoden, men av 

lägre kostnader inom överförmydarverksamhet och Gode män, 

ersättning från Leksandsbostäder samt outnyttjade medel från 

strategisk reserv.

Verksamhetsstöd redovisar ett överskott jämfört med budget på 

7,8 mkr på grund av lägre personalkostnader, återhållsamhet samt 

ej genomförda projekt. Intäkterna är högre än budget för vissa 

projekt.

Lärande och Stöds underskott uppgår till 3 mkr efter att de 

erhållit ett tillskott med 31,8 mkr. 

Familj och stöd har haft högre kostnader på grund av fler externa 

placeringar än budgeterat. 

Verksamheten har påverkats av att de inte erhållit bidrag från 

Migrationsverket som de gjort bedömning att de var berättigad till. 

Ansökningar har utöver det inte kommit fram till Migrationsverket 

vilket uppmärksammats för sent. 

Förskolan har haft lägre personalkostnader på grund av försenad 

start av Myrans förskola. Ny modell för resursfördelning har 

inneburit besparingar. 

Grundskolan har lägre kostnader för personal på grund av 

vakanser, ej tillsatta vikarier och allmän återhållsamhet.

Kostnader för skolresor inom särskolan och resor under skoltid 

överstiger budget.

Vård och omsorg redovisar ett underskott jämfört med budget 

med 1,5 mkr. 

Inom hemtjänsten är orsaken är ökade timmar och ökade 

kostnader för personal. 

Inom LSS redovisas överskott genom att de haft mindre volymer 

än beräknat, lägre personalkostnader och restriktioner inom 

verksamheten.

Särskilt boende och HSR redovisar överskott genom att de infört 

restriktioner men de har även haft ökade kostnader för personal 

där de infört rätt till heltid.

Samhällsutvecklingsförvaltningens överskott om 15,1 mkr 

förklaras av intäkter ökade från fastighetsförsäljningar, högre 

intäkter från Granberget och Leksandshallen. Även lägre 

personalkostnader och återhållsamhet påverkar överskottet samt 

lägre kostnader under året för lantmäteriförrättningar.
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Investeringsredovisning
Kommentar

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med 

LKBR men presenteras i årsredovisningen i enlighet med 

rekommendationer i ett särskilt avsnitt. 

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit 

några väsentliga felaktigheter.

Av sammanställningen framgår att årets investeringar avviker mot 

budget med totalt 92,4 mkr. I en separat tabell framgår utfall och 

budget för de större projekten och man beskriver i text mer 

detaljerat utfall och budget per projekt.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 

redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet.  

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har 

flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. 

Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning 

ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget 

och   plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga 

pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas 

av samt att den även ska omfatta kommunala koncernföretags 

investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Vi har granskat att: 

 Investeringsredovisningen visar kommunens totala 

investeringsverksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 

bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning 

och kassaflödesanalys 

 Jämförelse med tidigare år görs 

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och 

kommenterats 

 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 

årsredovisningen.

109



20

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 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.

Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 

enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller 

regionens och de kommunala koncernföretagens 

resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt 

noter. 

Vi har granskat att:

 Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16 

Sammanställda räkenskaper

 Samtliga  kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har 

inkluderats 

 Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka 

kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild 

ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för 

kommunens verksamhet. 

 Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har 

tillämpats vid konsolideringen 

 Beloppen överensstämmer med den sammanställda 

räkenskaper och de ingående bolagens redovisningar 

 Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett 

 Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda 

räkenskaper

Kommentar

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-

kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 

årsredovisningens koncernstruktur: 

 Leksandsbostäder AB – 100 %

 Leksand vatten AB – 100 %

 Dala Vatten och Avfall AB – 25 %

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart 

tagit del av de sammanställda räkenskaperna. 

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. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår översiktliga granskning 

avseende sammanställda räkenskaper. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 13 Dnr 2020/373

Årsredovisning 2019 - Leksandsbostäder AB

Beskrivning av ärendet
Leksandsbostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och är i dag 
kommunens största bostadsföretag. Förutom bolagets egna fastighetsbestånd 
har bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller 
fastigheter samt gator och vägar.
Vid 2019 års utgång äger och förvaltar bolaget 1 019 lägenheter med totalt 
61 712 m2 bostadsyta, 41 lokaler med totalt 8 909 m2 lokalyta samt fyra 
äldreboenden med totalt 20 080 m2 bostads- och lokalyta. Bruttoarea för hela 
fastighetsbeståndet är 129 039 m². 
Företaget uppvisar för år 2019 ett positivt resultat på 17 989 Tkr efter 
finansiella poster. 
Totalt har de externa räntekostnaderna ökat med 341 Tkr och uppgick under 
året till 4 433 Tkr. I de externa räntekostnaderna ingår borgensavgift till 
kommunen med 1 447 Tkr. 
Under året har bolagets låneskuld ökat med 14 085 Tkr. Nya lån på 15 370 
Tkr har upptagits. Under året har 45 080 Tkr av företagets lån omsatts och 
amortering har skett med 1 285 Tkr. Den totala skulden uppgick vid 
bokslutstillfället till 365 110 Tkr. 
Genomsnittlig låneränta för 2019 uppgår till 1,24 (1,21) %, inkl. 
borgensavgift till kommunen på 0,4 %. 
Soliditeten uppgår till 22,6 (21,1) %.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, Leksandsbostäder AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för 

Leksandsbostäder AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 14 Dnr 2020/374

Årsredovisning 2019 - Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB är ett av kommunen helägt aktiebolag. Bolaget är 
huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också 
ansvaret för driften av avfallshanteringen inom Leksands kommun. Bolaget 
har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-
anläggningarna samt i samverkan med kommunen utveckla 
avfallshanteringen.
Leksand Vatten AB har ett resultat före skatt på ca -4,5 mkr 2019, vilket är 
ca 3 mkr bättre än budgeterat. Det beror till största delen på ca 3,5% högre 
intäkter än budgeterat. 

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019, Leksand Vatten AB

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2019 för Leksand 

Vatten AB.
2. Instruera kommunens ombud att på Leksand Vatten AB:s årsstämma 

rösta i enlighet med revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

146



Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928

1 (15)
 

   
 
Styrelsen och verkställande direktören för Leksand Vatten AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
 
VD har ordet
 
Ekonomi
Leksand Vatten AB har ett resultat före skatt på ca -4,5 mkr 2019, det resultat som är ca 3 mkr bättre än
budgeterat. Det beror till största delen på ca 3,5% högre intäkter än budgeterat.

I Leksand Vatten AB budgeteras med ett negativt årligt resultat då det finns vinster från tidigare år som
på så sätt återförs till respektive kollektiv. 

Taxehöjningar inom VA för 2020 har beslutats. På grund av det stora investeringstrycket och de
påföljande stora avskrivningarna förväntar vi oss en fortsatt press uppåt på framförallt VA-taxan
kommande år.

 

Vad som pågår inom verksamheterna
Leksand växer och för att kunna möta denna tillväxt, för att kvaliteten på vatten och avfallshantering ska
upprätthållas och för att utökade legala och miljömässiga krav ska uppfyllas behöver våra verksamheter,
förutom det normala underhållet, omfattande investeringar. Under 2019 har Leksand Vatten AB
investerat ca 44 mkr i infrastruktur i Leksands kommun. Detta har bland annat resulterat i: 

Utbyggnation och renovering av Leksands reningsverk

Löpande investeringar i ledningsnät och produktionsanläggningar

Påbörjande av utbyggnation och kapacitetsökning i överföringsledningar mot norra Leksand, (Hjortnäs,
Tällberg, Laknäs och Östanhol)   

Inom Avfallsverksamheten har personalutrymmena på ÅVC Limhagen genomgått en omfattande
renovering och ändamålsenlig utbyggnation. 

Investeringsbudgeten 2020 är ca 78 mkr.

Kundnöjdheten för både VA- och Avfallsverksamheten i Leksand är god. 

Driften har fungerat bra och mer detaljerad beskrivning finns under respektive verksamhetsberättelse.

 

 

Henrik Valgma, VD
Leksand Vatten AB
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Information om verksamheten
Leksand Vatten AB började sin verksamhet i nuvarande form år 1997.

Bolaget är huvudman för den allmänna VA-anläggningen och har därutöver också ansvaret för driften av
avfallshanteringen inom Leksand kommun.

Leksand Vatten AB har som uppgift att äga, förvalta och utveckla de allmänna VA-anläggningarna samt i
samverkan med kommunen utveckla avfallshanteringen.
 
 
VA-verksamheten
 
Leksand Vatten AB ansvarar för kommunens VA-verksamhet på uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
 
Övergripande VA
Kommunfullmäktige beslutade att höja brukningsavgiften i VA-taxan för år 2019 med 5%.
Anläggningsavgiften höjdes med 10%.
Årets investeringsvolym slutade på 39,7 mkr. Det projekt som tog de största resurserna var det nya
avloppsreningsverket i Leksand. Förnyelse av befintligt ledningsnät samt pumpstationer utgjorde också
en stor del av investeringsvolymen.
 
Avloppsreningsverken
Om- och tillbyggnaden av Leksands reningsverk som inleddes redan 2017 pågick under hela 2018 och
färdigställdes under 2019. Den mycket omfattande byggentreprenaden har följt både tidplan och budget
väl. Under 2019 påbörjades även en helrenovering av reningsverket i Djura som kommer att färdigställas
under 2020. 
 
Vattenverk 
Arbetet med vattenskyddsområdet vid Gottnorstjärn fortgår och beräknas kunna fastställas under 2020.
 
Ledningsnät VA  
Under året fortsatte arbetet med ledningsförnyelse och planering för ytterligare ledningsförnyelse. Totalt
investerades 5,9 mkr i det befintliga ledningsnätet.
Under 2019 påbörjades byggnationen av överföringsledningen Tällberg-Övermo. Projektet, som består av
flera delprojekt, är kostnadsberäknat till 40 mkr varav ca 7 mkr investerades under 2019
 
 
Resultat efter finansiella poster, VA, tkr
 
       2019      2018
Intäkter     40 236   37 752  
Anläggningsavgifter      1 252     1 570
Övriga intäkter      1 142     1 449
Summa intäkter    42 630   40 771
Kostnader    -30 948  -28 798
Resultat före avskrivningar   11 682   11 973
Avskrivningar   -11 299  -10 119
Resultat efter avskrivningar        383     1 854
Finansiella kostnader     -2 717    -2 085
 
Resultat efter finansiella poster    -2 334      -231
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Resultat efter finansiella poster    -2 334      -231

Affärsområde avfall
 
Leksand Vatten AB ansvarar för avfallsverksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och
administreras av Dala Vatten och Avfall AB. 
 
Övergripande Avfall 
Kommunfullmäktige beslutade om oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa för 2019.
 
Upphandlingar/entreprenader
Papperspåsen för det komposterbara hushållsavfallet fortsätter att fungera bra och mängden
komposterbart hushållsavfall är i stort sett oförändrad från föregående år 
Insamling och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar fungerar bra.
 
Anläggningar
Tillståndspliktig anläggning är Lindbodarnas avfallsanläggning. Skötsel av den nedlagda deponin sker
genom vattenprovtagningar i enlighet med upprättat kontrollprogram. Inga anmärkningar finns på utförda
prover.
 
Investeringar
Följande investeringar har skett under året på återvinningscentralen Limhagen:
Ny grind ÅVC Limhagen
Personalutrymmen ÅVC Limhagen
 
Inga investeringar har skett under året vid omlastning Övermo.
 
Totalt investerat belopp är 4,1 mkr.
 
I övrigt endast löpande reparation och underhåll av anläggningarna.
 
 
Resultat efter finansiella poster, avfall, tkr
 
       2019      2018
Intäkter     21 616   19 170  
Övriga intäkter           14     2 743
Summa intäkter    21 630   21 913
Kostnader    -22 261  -19 607
Resultat före avskrivningar       -631     2 306
Avskrivningar     -1 020    -1 022
Resultat efter avskrivningar     1 651     1 284
Finansiella kostnader        -270       -246
 
Resultat efter finansiella poster    -1 921          1 038
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Företaget har sitt säte i Leksand.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolagets VD Henrik Valgma tillträdde sin tjänst i januari 2017 och har meddelat att han slutar som VD
under 2020. Arbetet med att utse en efterträdare har pågår. 
 
Ägarförhållanden
Leksand Vatten AB ägs till 100% av Leksand kommun. Aktiekapitalet uppgår till 4 mkr.

 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 63 104 61 089 57 941 57 752  
Resultat efter finansiella poster -4 255 809 -1 863 -1 112  
Balansomslutning 405 178 372 095 294 242 265 682  
Soliditet (%) 11,2 12,5 15,6 17,8  
Kassalikviditet (%) 113,0 128,9 75,6 145,0  
Långfristiga skulder 304 350 274 750 201 300 173 100  
Skuldränta (%) 1,0 0,9 1,1 1,3  
Skuldsättningsgrad (ggr) 8 7 6 5  
      

 
 
Förändring av eget kapital
 Aktie- Balanserat Årets Totalt
 kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 4 000 000   4 000 000
Balanserat resultat  13 852 642  13 852 642
Årets resultat   -3 092 -3 092
Belopp vid årets utgång 4 000 000 13 852 642 -3 092 17 849 550

 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
 
balanserad vinst 13 852 642
årets förlust -3 092
 13 849 550
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 13 849 550
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31  
 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Nettoomsättning  63 103 507  61 089 440  
Övriga rörelseintäkter  1 156 368  1 593 623  
  64 259 875  62 683 063  
      
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -40 680 303  -37 591 958  
Övriga externa kostnader  -12 518 966  -10 807 120  
Personalkostnader 2 -9 842  -2 092  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -11 923 979  -10 610 312  
Övriga rörelsekostnader  -394 761  -531 295  
  -65 527 851  -59 542 777  
Rörelseresultat  -1 267 976  3 140 286  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 114 679  111 060  
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -3 101 523  -2 442 041  
  -2 986 844  -2 330 981  
Resultat efter finansiella poster  -4 254 820  809 305  
      
Bokslutsdispositioner  4 255 000  -800 000  
Resultat före skatt  180  9 305  
      
Skatt på årets resultat  -3 272  -5 205  
Årets resultat  -3 092  4 100  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 42 737 394  30 287 863  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 59 432 413  63 581 741  
Vatten- och avloppsledningar 7 93 895 400  86 024 795  
Inventarier, verktyg och installationer 8 2 906 436  3 239 958  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 9 146 584 053  130 931 357  
  345 555 696  314 065 714  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 170 000  170 000  
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag 11 1 300 000  1 300 000  
  1 470 000  1 470 000  
Summa anläggningstillgångar  347 025 696  315 535 714  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Råvaror och förnödenheter  1 118 679  1 496 167  
  1 118 679  1 496 167  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  4 604 374  9 269 783  
Övriga kortfristiga fordringar  1 942 014  2 859 958  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  120 160  388 431  
  6 666 548  12 518 172  
      
Kassa och bank  50 367 049  42 545 198  
Summa omsättningstillgångar  58 152 276  56 559 537  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  405 177 972  372 095 251  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  4 000 000  4 000 000  
  4 000 000  4 000 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  13 852 642  13 848 542  
Årets resultat  -3 092  4 100  
  13 849 550  13 852 642  
Summa eget kapital  17 849 550  17 852 642  
      
Obeskattade reserver  32 508 526  36 763 526  
      
Långfristiga skulder 12     
Skulder till kreditinstitut  304 350 000  274 750 000  
Summa långfristiga skulder  304 350 000  274 750 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  11 648 307  11 358 006  
Aktuella skatteskulder  8 530  7 650  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  38 813 059  31 363 427  
Summa kortfristiga skulder  50 469 896  42 729 083  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  405 177 972  372 095 251  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
 
Tjänster
Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms.
 
Intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras på 50 år. Periodiseringen
fördelas enligt nedanstående
 
År 1 10% intäktsförs för administrativa kostnader
År 2-50 90% intäktsförs under resterande 49 år, d v s 1,84% per år
 
Hyror
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
 
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
 
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. 
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i
en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Mark -
 
Markanläggning 50 år
 
Byggnad 
   Stomme 70 år
   Tak, fönster, yttre och inre fasad 50 år
   Installation, el, rör, ventilation 30 år
 
Ledningsnät
   Spillvattenledning 50 år
   Dagvattenledning 50 år
   Dricksvattenledning 50 år
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20 år
 
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år
 
Inga låneutgifter aktiveras.
 
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I
resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort
från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som
är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12
månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först
in, först ut-metoden (FIFU). 
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter
mer än tolv månader. Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som
räntekostnad.
 
 
 

156



Leksand Vatten AB
Org.nr 556536-6928

11 (15)
 

   
 

 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
 
Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Leksand Vatten AB ansvarar för VA-verksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
VA-verksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.
Leksand Vatten AB ansvarar för avfallsverksamheten i Leksand, på uppdrag av Leksands kommun.
Skötseln av kommunens återvinningscentral sker i egen regi medan insamling och behandling av avfall
sker via entreprenörer och externa behandlingsanläggningar. Avfallsverksamheten drivs och
administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

   
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Skuldränta (%)
Finansiella kostnader i procent av långfristiga skulder.

Skuldsättningsgrad (ggr)
Avsättningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
 
 
Not 2 Medelantalet anställda
 2019 2018  
    

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
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Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2019 2018  
    
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0  
Övriga ränteintäkter 114 679 111 060  
 114 679 111 060  
    

 
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2019 2018  
    
Räntekostnader till koncernföretag 0 0  
Övriga räntekostnader 3 101 523 2 442 041  
 3 101 523 2 442 041  
    

 
Not 5 Byggnader och mark
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 52 066 948 47 478 441  
Inköp 23 960 047 41 205 807  
Omfört till pågående projekt -23 721 815 -41 186 744  
Omfört från pågående projekt 13 406 064 4 569 444  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 711 244 52 066 948  
    
Ingående avskrivningar -21 779 085 -20 688 905  
Årets avskrivningar -1 194 765 -1 090 180  
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 973 850 -21 779 085  
    
Utgående redovisat värde 42 737 394 30 287 863  
    

 
Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 95 036 922 82 089 951  
Inköp 1 185 964 1 776 268  
Omfört till pågående projekt -890 468 -1 499 793  
Omfört från pågående projekt 482 969 12 670 496  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 815 387 95 036 922  
    
Ingående avskrivningar -31 455 181 -27 234 778  
Årets avskrivningar -4 927 793 -4 220 403  
Utgående ackumulerade avskrivningar -36 382 974 -31 455 181  
    
Utgående redovisat värde 59 432 413 63 581 741  
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Not 7 Vatten och avloppsledningar
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 134 210 176 111 406 721  
Inköp 18 662 710 21 250 600  
Försäljningar/utrangeringar -572 476 -739 553  
Omfört till pågående projekt -16 320 214 -15 269 311  
Omfört från pågående projekt 11 390 768 17 561 719  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 147 370 964 134 210 176  
    
Ingående avskrivningar -48 185 381 -43 429 072  
Försäljningar/utrangeringar 177 716 208 258  
Årets avskrivningar -5 467 899 -4 964 567  
Utgående ackumulerade avskrivningar -53 475 564 -48 185 381  
    
Utgående redovisat värde 93 895 400 86 024 795  
    

 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 7 265 707 7 265 707  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 265 707 7 265 707  
    
Ingående avskrivningar -4 025 748 -3 690 586  
Årets avskrivningar -333 522 -335 162  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 359 270 -4 025 748  
    
Utgående redovisat värde 2 906 437 3 239 959  
    

 
Not 9 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningar
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 130 931 357 107 777 169  
Under året nedlagda kostnader 40 932 496 57 955 847  
Under året genomförda omfördelningar -25 279 800 -34 801 659  
 146 584 053 130 931 357  
    

 
Not 10 Andelar i intresseföretag
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 170 000 170 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 000 170 000  
    
Utgående redovisat värde 170 000 170 000  
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Not 11 Fordringar hos intresseföretag
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 300 000 1 300 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 300 000 1 300 000  
    
Utgående redovisat värde 1 300 000 1 300 000  
    

 
Not 12 Långfristiga skulder
 2019-12-31 2018-12-31  
    
Skulder som ska betalas senare än fem år efter
balansdagen    
 64 250 000 31 000 000  
 64 250 000 31 000 000  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Leksand  
 
 
 
  
Per Spik Elisabet Ingels
Ordförande  
  
  
  
Mats Pettersson Mats Oscarsson
  
  
  
  
Sara Shahryari Henrik Valgma
 Verkställande direktör
  

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Emil Forsling  
Revisor 
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2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 15 Dnr 2020/147

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens budget, nettoinvesteringar och avvikelse 
för 2019 samt äskanden om tilläggsanslag till 2020.
Budget inklusive tilläggsanslag för 2019 uppgick till 171,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgick endast till 79,3 mkr, vilket innebär 
en avvikelse på 92,4 mkr. 
Netto-
investeringar 
(mkr)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse 
2019

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie 
investerings-
budget 2020 
(exkl TA)

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

93,8 44,0 49,0 35,1 80,7

Verksamhetsstöd 4,0 2,2 1,8 1,0 1,5

Lärande och stöd 2,1 1,1 1,1 0,6 1,8

Vård och omsorg 2,1 1,1 1,0 1,1 0,1

Samhälls-
utveckling

69,6 30,9 38,7 35,5 33,5

Varav 
exploatering

30,6 15,7 14,9 16,6 24,1

Summa 171,7 79,3 92,4 73,2 117,6

Totalt äskade medel för 2019 att överföra till 2020 och framåt uppgår till 
89,7 mkr, men för ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende som är 
det enskilt största äskandet föreslås att 30 mkr för över till 2020 och 16,6 
mkr till 2021. Totalkostnaden på 180 mkr ligger fast. 
Det mesta av äskande tilläggsanslag avser pågående projekt som inte hunnit 
färdigställas samt sådant som inte hunnit påbörjas 2019. 
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Justeras Utdrag bestyrks

Andra betydande äskanden är förbindelseväg Limhagen (7,3 mkr) samt 
diverse exploateringsprojekt däribland Käringberget 3 etapp 1 (6,8 mkr).
Några utökningar samt omprioriteringar för projekt inom sektorerna finns 
också. Bland annat äskas utökade medel för bro Norsbro (1,2 mkr) samt 
fastighetsförvärv (1,0 mkr).
Tilläggsanslag   73 215 tkr
Investeringsbudget 2020 117 555 tkr
TOTALT                      190 770 tkr

Sektorns bedömning
Finansiering av totalt investeringsvärde om 190,8 mkr (varav 40,7 mkr avser 
exploatering) ryms inte inom nuvarande beviljat lånetak om 350 mkr, där 
lånen per 31 december 2019 uppgår till 260 mkr. Kassan har sjunkit med 
10,3 mkr under 2019 och uppgick per 31/12 2019 till 43,6 mkr. 
Följer genomförandet av investeringarna samma mönster under 2020 som 
tidigare år i form av förseningar kommer kommunen klara lånetaket. 
Genomförs samtliga investeringar enligt plan under året riskerar kommunen 
dock att överskrida beviljat lånetak. Den tillämpade modellen med 
överflyttning av outnyttjad investeringsbudget genom tilläggsanslag 
innevarade år får till effekt att hänsyn inte tas fullt ut till följdförskjutningar 
mellan åren av investeringar som redan beviljats i budget. 
Förvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinjer för investeringar där 
man i processen tydliggör det årliga anslagsbeslutet i relation till beslutad 
totalbudget för respektive investering. 
Förslaget är att lånetaket höjs med 150 mkr redan under 2020 för att 
möjliggöra för planerade investeringar. Kommunens totala lånetak uppgår då 
till 500 000 000 kronor.
Tillkommande kostnader för byggnation av det särskilda boende I Tibble i 
form av räntor, avskrivningar och fastighetsdrift kommer till stor del 
finansieras av en sänkt extern hyreskostnad. Bedömningen är därför att 
kommunen även på längre sikt klarar en högre belåning. En dialog har mot 
bakgrund av detta initieras sedan tidigare med Kommuninvest rörande 
Tibble. För att klara investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 
mkr krävs generellt att motsvarande överskott genereras i kommunen. 
Målet om 100 % självfinansieringsgrad kommer därför inte kunna hållas, 
utan uppgår till 61 % år 2019 och ca 20 % 2020 om investeringar genomförs 
enligt budget. Beräkningen exkluderar exploatering som förväntas vara 
självfinansierad över tid.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(3)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunens soliditet kommer försämras 2020 om investeringarna sker 
enligt budget och kommunen inte uppfyller resultatmålen. Investeringsnivån 
2020-2022 är hög sett till likviditet, resultatet och möjlighet till 
självfinansiering. Det är därför mycket viktigt att kommunen når 
resultatmålet om minst 2 % senast 2022.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, § 
24
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Bilaga: Lista med samtliga investeringsprojekt 2019

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera byggnationen 

av det särskilda boendet i Tibble utan undanträngningseffekter på övrig 
investeringsplanering. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-03-17

Referens
Dnr 2020/147

Verksamhetsstöd 

Tilläggsanslag på investeringsbudget 2020 för 
förskjutning av 2019 års investeringsprojekt

Beskrivning av ärendet
Nedan sammanställs förvaltningens budget, nettoinvesteringar och avvikelse 
för 2019 samt äskanden om tilläggsanslag till 2020.
Budget inklusive tilläggsanslag för 2019 uppgick till 171,7 mkr. 
Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgick endast till 79,3 mkr, vilket innebär 
en avvikelse på 92,4 mkr. 

Netto-
investeringar 
(mkr)

Budget 
2019

Utfall 
2019

Avvikelse 
2019

Äskade 
tilläggs-
anslag

Ordinarie 
investerings-
budget 2020 
(exkl TA)

Kommunledning, 
Fastighet & Gata 
park

93,8 44,0 49,0 35,1 80,7

Verksamhetsstöd 4,0 2,2 1,8 1,0 1,5

Lärande och stöd 2,1 1,1 1,1 0,6 1,8

Vård och omsorg 2,1 1,1 1,0 1,1 0,1

Samhälls-
utveckling

69,6 30,9 38,7 35,5 33,5

Varav 
exploatering

30,6 15,7 14,9 16,6 24,1

Summa 171,7 79,3 92,4 73,2 117,6

Totalt äskade medel för 2019 att överföra till 2020 och framåt uppgår till 
89,7 mkr, men för ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende som är 
det enskilt största äskandet föreslås att 30 mkr för över till 2020 och 16,6 
mkr till 2021. Totalkostnaden på 180 mkr ligger fast. 
Det mesta av äskande tilläggsanslag avser pågående projekt som inte hunnit 
färdigställas samt sådant som inte hunnit påbörjas 2019. 
Andra betydande äskanden är förbindelseväg Limhagen (7,3 mkr) samt 
diverse exploateringsprojekt däribland Käringberget 3 etapp 1 (6,8 mkr).
Några utökningar samt omprioriteringar för projekt inom sektorerna finns 
också. Bland annat äskas utökade medel för bro Norsbro (1,2 mkr) samt 
fastighetsförvärv (1,0 mkr).
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Leksands kommun

Datum
2020-03-17 Referens

Dnr 2020/147
Sida
2(3)

 
Tilläggsanslag   73 215 tkr
Investeringsbudget 2020 117 555 tkr
TOTALT                      190 770 tkr

Finansiering
Finansiering av totalt investeringsvärde om 190,8 mkr (varav 40,7 mkr avser 
exploatering) ryms inte inom nuvarande beviljat lånetak om 350 mkr, där 
lånen per 31 december 2019 uppgår till 260 mkr. Kassan har sjunkit med 
10,3 mkr under 2019 och uppgick per 31/12 2019 till 43,6 mkr. 
Följer genomförandet av investeringarna samma mönster under 2020 som 
tidigare år i form av förseningar kommer kommunen klara lånetaket. 
Genomförs samtliga investeringar enligt plan under året riskerar kommunen 
dock att överskrida beviljat lånetak. Den tillämpade modellen med 
överflyttning av outnyttjad investeringsbudget genom tilläggsanslag 
innevarade år får till effekt att hänsyn inte tas fullt ut till följdförskjutningar 
mellan åren av investeringar som redan beviljats i budget. 
Förvaltningen kommer under 2020 ta fram riktlinjer för investeringar där 
man i processen tydliggör det årliga anslagsbeslutet i relation till beslutad 
totalbudget för respektive investering. 
Förslaget är att lånetaket höjs med 150 mkr redan under 2020 för att 
möjliggöra för planerade investeringar. Tillkommande kostnader för 
byggnation av det särskilda boende I Tibble i form av räntor, avskrivningar 
och fastighetsdrift kommer till stor del finansieras av en sänkt extern 
hyreskostnad. Bedömningen är därför att kommunen även på längre sikt 
klarar en högre belåning. En dialog har mot bakgrund av detta initieras sedan 
tidigare med Kommuninvest rörande Tibble.  
För att klara investeringsnivåer utöver avskrivningsnivån på 40-45 mkr krävs 
generellt att motsvarande överskott genereras i kommunen. Målet om 100 % 
självfinansieringsgrad kommer därför inte kunna hållas, utan uppgår till 61 
% år 2019 och ca 20 % 2020 om investeringar genomförs enligt budget. 
Beräkningen exkluderar exploatering som förväntas vara självfinansierad 
över tid.
Kommunens soliditet kommer försämras 2020 om investeringarna sker 
enligt budget och kommunen inte uppfyller resultatmålen. Investeringsnivån 
2020-2022 är hög sett till likviditet, resultatet och möjlighet till 
självfinansiering. Det är därför mycket viktigt att kommunen når 
resultatmålet om minst 2 % senast 2022.

Förslag till beslut
1. Bevilja 73 215 000 kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 

2019 års investeringsprojekt till 2020.
2. Att utöka lånetaket med 150 000 000 kronor för att hantera byggnationen 

av det särskilda boendet i Tibble utan undanträngningseffekter på övrig 
investeringsplanering. 
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Leksands kommun

Datum
2020-03-17 Referens

Dnr 2020/147
Sida
3(3)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-02
Bilaga: Lista med samtliga investeringsprojekt 2019

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Ekonomichef
Kommundirektör
Diariet
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Ansvar Projekt-
kod

Projekt Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse/re
st

Tilläggs-
anslag till
2020

13000000 ADM KOSTENHETEN            2355 B Storkök, fasta inventar  200 0 200 0

13000000 FASTIGHETER                1515 Björkbacken avd.kök        -50 0 -50 0

13000000 FASTIGHETER                1210 B LEKPARK FÖRSKOLOR        500 0 500 0

13000000 FASTIGHETER                1240 B Tillgängli.anpassningar  50 0 50 50

13000000 FASTIGHETER                1307 Staket Lissgården lekspla  0 125 -125 0

13000000 FASTIGHETER                1308 Stakel fsk igelkotten      0 40 -40 0

13000000 FASTIGHETER                1410 Fsk Myran                  16 573 16 600 -27 0

13000000 FASTIGHETER                1500 B vht. anp. fastigheter    2 000 0 2 000 0

13000000 FASTIGHETER                1505 Förskoleplatser,Insjön SK  0 140 -140 0

13000000 FASTIGHETER                1507 Djura skola, fsk anpassni  0 33 -33 0

13000000 FASTIGHETER                1508 Åkerö skola förskoleplats  0 136 -136 0

13000000 FASTIGHETER                1510 fsk Rosen. småbarnsavd an  0 70 -70 0

13000000 FASTIGHETER                1511 Mötesrum Edshult           0 68 -68 0

13000000 FASTIGHETER                1512 Skötrum fsk Igelkotten     0 79 -79 0

13000000 FASTIGHETER                1513 Flexhuset staket           0 93 -93 0

13000000 FASTIGHETER                1515 Björkbacken avd.kök        346 318 28 0

13000000 FASTIGHETER                1517 Förråd Siljansnäs skola    0 36 -36 0

13000000 FASTIGHETER                1518 Brandlarm Insjöns skola,   0 735 -735 0

13000000 FASTIGHETER                1519 Dagvatten S-näs skola.     0 98 -98 0

13000000 FASTIGHETER                1520 Tällbergsk.inb.vent.aggr   0 37 -37 0

13000000 FASTIGHETER                1734 Åkerö Sk, bel. Gymn. Hall  0 6 -6 0

13000000 FASTIGHETER                1738 Lekplatsren. Ullvi Skola   0 17 -17 0

13000000 FASTIGHETER                1743 B Omb fjärrv. Fsk Igelkot  100 36 64 0

13000000 FASTIGHETER                1745 B THB/Gästis - fast reser  1 810 1 804 6 0

13000000 FASTIGHETER                1748 Solhem omb. kök            0 21 -21 0

13000000 FASTIGHETER                1749 Förskolan Gropen           0 213 -213 0

13000000 FASTIGHETER                1750 Björkbacken ombyggnad kök  0 125 -125 0

13000000 FASTIGHETER                1759 Åkerö sk. lokal skolkurat  0 -9 9 0

13000000 FASTIGHETER                1761 ILjudämpning leksal rosen  0 1 -1 0

13000000 FASTIGHETER                1763 Pelikanen renovering       10 000 12 439 -2 439 0

13000000 FASTIGHETER                1764 Insjöns skola belysning    0 40 -40 0

13000000 FASTIGHETER                1770 Sammilsdal omb. Grupprum   0 111 -111 0

13000000 FASTIGHETER                1771 Gärde sk belysning utvänd  0 32 -32 0

13000000 FASTIGHETER                1772 Åhls församlingshem.B1220  0 106 -106 0

13000000 FASTIGHETER                1775 Motorvärmare Sammilsdalsk  0 145 -145 0

13000000 FASTIGHETER                1776 Förkalkyl Rosens fsk.      0 96 -96 0

13000000 FASTIGHETER                1800 B generella fsh investeri  3 750 0 3 750 0

13000000 FASTIGHETER                1801 Ljudisolering Gräfningshu  0 81 -81 0

13000000 FASTIGHETER                1804 Säkerhetsfönster Kulturhu  0 303 -303 0

13000000 FASTIGHETER                1805 Storkökskylar T-berg.foru  0 110 -110 0

13000000 FASTIGHETER                1806 Sammilsdal, bel. musiksal  0 89 -89 0

13000000 FASTIGHETER                1807 Nyckelpigan bel lekhall    0 51 -51 0

13000000 FASTIGHETER                1808 Nedkylningsskåp Gästis     0 129 -129 0

13000000 FASTIGHETER                1809 Fsk Källbacken kyla        0 95 -95 0

13000000 FASTIGHETER                1811 Åkerö skola tak källartra  0 38 -38 0

13000000 FASTIGHETER                1812 Fsk Källbacken.vent aggre  0 18 -18 0

13000000 FASTIGHETER                1813 Åkerö sk. bel,ljudis,måln  0 426 -426 0

13000000 FASTIGHETER                1814 Markiser Kulturhuset       0 172 -172 0

13000000 FASTIGHETER                1815 Ullvi skola ljudisolering  0 53 -53 0

13000000 FASTIGHETER                1816 Ullvi skola parkering      0 78 -78 0

13000000 FASTIGHETER                1817 Åkerö skola klockor        0 37 -37 0

13000000 FASTIGHETER                2355 B Storkök, fasta inventar  450 0 450 650

13000000 FASTIGHETER                2842 Tibble Särskilt boende     50 000 3 562 46 438 30 000

13000000 Övergripande Adm. VoO      2842 Tibble Särskilt boende     0 37 -37 0

14000000 OFFENTLIGA PLATSER         1250 B Inventarier offent. pla  150 0 150 150

14000000 OFFENTLIGA PLATSER         1460 B Lekplatser               753 0 753 0

14000000 OFFENTLIGA PLATSER         1726 Parkering Resecentrum Lek  0 57 -57 0

14000000 OFFENTLIGA PLATSER         1757 Lekplats gropgatan         0 416 -416 288

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1207 B Vägförbättringar         2 000 0 2 000 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1309 Leksandsvägen 2019         0 1 181 -1 181 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1310 kyrkallÃ©n Noret 2019      0 88 -88 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1311 Sveagatan - Sparbanksgata  0 341 -341 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1312 Villagatan - Busskur åtgä  0 30 -30 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1313 Klockaregatan lappn.inf.A  0 39 -39 0

14000000 GATOR OCH VÄGAR            1314 Övermo  Moskogsvägen - to  0 399 -399 0

14000000 BROFÖRVALTNING             1451 Bro Norsbro                2 600 264 2 336 3 927

14000000 BROFÖRVALTNING             1452 Bro Udden                  2 100 1 917 183 0
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14000000 BROFÖRVALTNING             2139 Leksandsbron               100 0 100 0

14000000 BROFÖRVALTNING             2409 Renovering broar Limsjön   394 0 394 0

14000000 G-P Enskilda vägar         1451 Bro Norsbro                0 10 -10 0

14000000 G-P GC-vägar               1405 Beläggningsarbeten 2018    0 0 0 0

14000000 Off.ytor/Parkeringar       1757 Lekplats gropgatan         0 48 -48 0

14000000 PARKERING                  1726 Parkering Resecentrum Lek  0 107 -107 0

21100000 UPPHANDLINGSENHET          2014 B E-handelssystem          250 0 250 0

21200000 HR avdelningen             2217 Rekryteringssystem         90 0 90 50

21400000 INFORMATIONSENHETEN        2170 B Dokumenthanteringssyste  150 0 150 150

21400000 INFORMATIONSENHETEN        2172 Utv Externwebb & E-tjänst  880 867 13 12

21500000 IT-AVDELNING               2060 Ny- och reinv. i Fast nät  100 0 100 0

21500000 IT-AVDELNING               2064 B Digitalisering IT        200 0 200 0

21500000 IT-AVDELNING               2066 Server och komm.plattform  1 000 576 424 287

22300000 ADM KOSTENHETEN            2358 Gästishallen restaurering  400 232 168 0

22300000 ADM KOSTENHETEN            2359 Värmevagnar                0 191 -191 0

22300000 ADM KOSTENHETEN            2485 B Bra mat- & måltidsmiljö  460 0 460 395

22300000 ADM KOSTENHETEN            2547 Björkbacken inventar 2019  104 111 -7 0

22310000 ADM KOSTENHETEN            2547 Björkbacken inventar 2019  0 36 -36 0

22400000 ADM STÄD                   2216 Städmaskiner 2018          370 0 370 0

22400000 ADM STÄD                   2218 Städmaskiner 2019          0 222 -222 148

33100000 FÖRSKOLAN                  1410 Fsk Myran                  650 0 650 100

33100000 FÖRSKOLAN                  2630 B FÖRSKOLAN INVESTERING    350 0 350 0

33150000 FÖRSKOLAN                  2697 Fsk Pelikanen inventarier  0 81 -81 0

33190000 FÖRSKOLAN                  1411 Fsk Myran inventarier      0 435 -435 0

34100000 GRUNDSKOLAN                2600 B Inventarier inv, los.    623 0 623 0

34110000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 44 -44 0

34120000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 11 -11 0

34120000 GRUNDSKOLAN                2696 IT-Utrustning grsk 2019    0 12 -12 0

34140000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 105 -105 0

34150000 FÖRSKOLEKLASS              2695 Klassrumsmöbler            0 4 -4 0

34150000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 61 -61 0

34150000 GRUNDSKOLAN                2696 IT-Utrustning grsk 2019    0 7 -7 0

34160000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 106 -106 0

34170000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 65 -65 0

34180000 GRUNDSKOLAN                2695 Klassrumsmöbler            0 61 -61 0

34190000 PROJEKT BARN OCH UNGDOM    2695 Klassrumsmöbler            0 42 -42 0

35100000 IT-AVDELNING               2066 Server och komm.plattform  0 3 -3 0

35100000 REKTORSEXPEDITION          2066 Server och komm.plattform  0 18 -18 0

35100000 REKTORSEXPEDITION          2600 B Inventarier inv, los.    200 0 200 150

35100000 LOKALER, KAPITALKOSTNADER  2660 B IT investeringar, los.   300 0 300 300

40000000 Övergripande Adm. VoO      2842 Tibble Särskilt boende     0 1 113 -1 113 0

42100000 Övergripande Adm. VoO      2842 Tibble Särskilt boende     0 -1 1 0

42100000 GEM ADM VÅRD OCH OMSORG    2535 Trygghetssystem Säbo       2 000 0 2 000 958

42100000 GEM ADM VÅRD OCH OMSORG    2743 Välfärdsteknik VoO         100 0 100 100

50000000 ÖVERSIKTSPLANER            2576 CUL etapp 5                0 -903 903 0

50000000 ÖVERSIKTSPLANER            2538 Förstudie infartsprojekt   500 0 500 0

50000000 ÖVERSIKTSPLANER            2576 CUL etapp 5                9 075 10 199 -1 124 0

50000000 GATOR OCH VÄGAR            2576 CUL etapp 5                300 0 300 0

50000000 FRITIDSFASTIGHETER         2420 Ny sporthall projektering  -216 106 -322 0

52000000 KARTVERKSAMHET             2502 Karta                      175 0 175 0

52000000 KARTVERKSAMHET             2557 Programvaror Karta 2019    100 0 100 0

52100000 UTSMYCKNINGSGRUPPEN        2510 B UTSMYCKNINGSGRUPPEN      194 0 194 194

52100000 NATURVÅRD ADM              2525 Gärdsgårds. Storängen      0 8 -8 0

52100000 NATURVÅRDSPROJEKT ÅR       2525 Gärdsgårds. Storängen      31 0 31 31

52100100 TRAFIKENHETEN              2802 Trafiksäkerhetshöj.Åtgärd  0 193 -193 0

52100100 GATOR OCH VÄGAR            24x1 intrångsersättning         0 0 0 536

52100100 GATOR OCH VÄGAR            2530 B RESENOD SILJANSNÄS       150 0 150 150

52100100 GATOR OCH VÄGAR            2802 Trafiksäkerhetshöj.Åtgärd  800 4 796 604

52100100 GATOR OCH VÄGAR            2803 BUDGET GC-vägar            1 000 0 1 000 1 000

52100100 GATOR OCH VÄGAR            2805 Moskogvägen                750 217 533 533

52100100 GATOR OCH VÄGAR            2810 B VÄGVISNINGSPLAN          392 0 392 392

52100100 GATUBELYSNING              2576 CUL etapp 5                1 000 1 000 0 0

52100100 GATUBELYSNING              2806 Belysning Solvändan        560 1 369 -809 0

52100100 GATUBELYSNING              2850 B Gatubelysning byar       75 17 58 0

52100100 GATUBELYSNING              2910 B Reinvestering vägbelysn  1 356 0 1 356 1 037

52100100 GATUBELYSNING              2919 REINVES VÄGBELYSNING 2019  0 925 -925 0

56000000 ADM MILJÖENHETEN           2526 B ärendehant.syst.Myndige  200 0 200 0

56010000 ADM MILJÖENHETEN           2504 Ecos                       270 9 261 0

56020000 ADM RÄDDNING               2863 FÖRSÄLJN INVENTARIER       0 -7 127 7 127 0
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57000000 NÄRINGSLIVSUTVECKLING      3151 Käringberget 3 etapp 1     0 8 -8 0

57000000 ÖVRIG MARK                 2554 skogsbrandcontainer        0 12 -12 0

57000000 MARK                       2500 Fastighetsförvärv          0 -35 35 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3141 EXPL KV NYGÅRD ETAPP 1     -8 000 0 -8 000 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3317 Jobsgården                 -500 0 -500 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        2500 Fastighetsförvärv          0 -64 64 64

57000000 MARK O EXPLOATERING        2108 SOLVÄNDAN                  0 55 -55 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        2151 Förbindelseväg Limhagen    11 547 0 11 547 10 264

57000000 GATOR OCH VÄGAR            2151 Förbindelseväg Limhagen    0 4 229 -4 229 -2 946

57000000 MARK O EXPLOATERING        2500 Fastighetsförvärv          2 000 2 1 998 3 000

57000000 MARK O EXPLOATERING        2513                            0 44 -44 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        2805 Moskogvägen                1 500 0 1 500 1 500

57000000 MARK O EXPLOATERING        3110 Åkerö projektering         3 583 3 925 -342 657

57000000 MARK O EXPLOATERING        3111 ÅKERÖ PROJEKT NR 2         0 5 840 -5 840 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3112 ÅKERÖ EXPLOATERING         913 68 845 845

57000000 MARK O EXPLOATERING        3120 EXPL SÖDER OM SANG 1       121 45 76 76

57000000 MARK O EXPLOATERING        3131 N:A INFARTEN KVARTERSGATA  323 0 323 323

57000000 MARK O EXPLOATERING        3132 LIMSJÖÄNGET ICATOMTEN      -10 74 -84 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3133 Limhagen Noret 20:24       1 600 60 1 540 1 540

57000000 MARK O EXPLOATERING        3134 Åkerö 13:13                7 300 730 6 570 730

57000000 MARK O EXPLOATERING        3135 DVåtgärder Limsjöänget Hj  600 0 600 600

57000000 MARK O EXPLOATERING        3141 EXPL KV NYGÅRD ETAPP 1     8 000 0 8 000 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3151 Käringberget 3 etapp 1     9 331 2 684 6 647 6 751

57000000 MARK O EXPLOATERING        3316 Leksboda                   0 13 -13 0

57000000 MARK O EXPLOATERING        3317 Jobsgården                 2 500 2 116 384 383

57000000 MARK O EXPLOATERING        3318 Kv Grönstedt               1 300 103 1 197 1 196

57000000 MARK O EXPLOATERING        3319 Limhagen Norra (Olsvedsvä  500 0 500 500

57000000 MARK O EXPLOATERING        3320 Tunsta                     3 000 0 3 000 3 000

58100000 OFFENTLIGA PLATSER         2529 B Inv. Stråk & kodlås      600 0 600 0

58100000 FRITIDSFASTIGHETER         2420 Ny sporthall projektering  568 112 456 0

58100000 FRITIDSFASTIGHETER         2529 B Inv. Stråk & kodlås      600 0 600 0

58110000 FRITIDSFASTIGHETER         2475 Omklädningsrum Insjöns IP  0 1 -1 0

58110000 FRITIDSFASTIGHETER         2519 Dalstation Granberget      0 1 -1 0

58110000 FRITIDSFASTIGHETER         2x89 Traktor Fritid             0 0 0 750

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2472 B Insjöns IP               150 0 150 150

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2475 Omklädningsrum Insjöns IP  850 161 689 686

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2492 Belysning skatepark        0 95 -95 0

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2527 B Generella inv Fritid     320 0 320 0

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2536 Siljansvallen Konstgräs    0 32 -32 0

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2537 Siljansvallen renovering   400 1 399 370

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2544 Byte av belysning snöpark  0 2 -2 0

58110000 IDROTTSPLATSER VERKSAMH    2545 Fotbollsmål Siljansvallen  0 37 -37 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2450 B Granbergets underhåll    200 0 200 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2475 Omklädningsrum Insjöns IP  0 1 -1 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2519 Dalstation Granberget      1 701 2 826 -1 125 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2537 Siljansvallen renovering   0 1 -1 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2541 Byte elmotor Granberget    0 80 -80 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2544 Byte av belysning snöpark  0 87 -87 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2546 Skoter GB 2019. MAT032     80 80 0 0

58110000 SKIDBACKAR VERKSAMHET      2558 Linhus lift Granberget     0 102 -102 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2264 3 st löpband Leksandshall  0 141 -141 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2265 Bensträcksmaskin LeksandH  0 32 -32 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2405 EL SIMHALL LH KÄLLAREN     58 0 58 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2406 Flärktum sporthall LH      860 815 45 44

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2407 Rep stora bassängen LH     0 32 -32 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2441 Sporthallen etapp 4        143 0 143 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2548 Ventiler ti stora bäs.LH   0 42 -42 0

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   2807 B inventarier LH           100 0 100 100

58120000 LEKSANDSHALLEN  VERKSAMH   28xx Trapp Leksandshallen       0 0 0 250

58130000 NORSBRO LIMSJÖN            2404 B Avlopp förråd & verksta  190 0 190 190

58130000 NORSBRO LIMSJÖN            2478 Limsjö.R. Handikappanp.    100 0 100 0

58130000 NORSBRO LIMSJÖN            2479 B Rastplatser byte av tak  100 0 100 0

58210000 FOLKBIBLIOTEK              2483 B Barn & ungdomsavdelning  274 274 0 0

Summa 171 667 79 250 92 417 73 215
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Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 18 Dnr 2020/257

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus

Beskrivning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer 
avseende eldning utomhus för att förebygga bränder i skog och mark. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en vägledning för 
eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda.

Bedömning
Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet 
att fatta beslut om eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver 
respektive medlemskommun fatta beslut om föreskrifter som reglerar förbud 
mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 
bränder i skog och mark.
I föreskrifterna tydliggörs att brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och 
beredskapsprognos och att det sammanvägda värdet utgör grund för om 
eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller inte. Brandkåren hanterar 
eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för 
planerade naturvårdsbränningar.
Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta 
hanteras som tidigare av brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och 
omfattas inte om föreskrifterna om förbud mot eldning utomhus.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-03-16, 
§ 32
Tjänsteutlåtande från Norra Brandkåren Dalarna, daterat 2020-03-04
Förslag till föreskrifter om förbud mot eldning utomhus med bilaga
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreskrifter om förbud mot eldning utomhus, i enlighet med 

förslaget.
2. Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2020 och upphäver föreskrifter om 

eldningsförbud beslutade av kommunfullmäktige den 9 maj 2016, § 49.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-04
Dokument nr: Nr 

1(1)

Beslut om föreskrift om förbud mot eldning utomhus

Sammanfattning av ärendet
Sedan skogsbränderna 2018 aktualiserades behovet av uppdaterade riktlinjer avseende eldning utomhus 
för att förebygga bränder i skog och mark. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tog fram en 
vägledning för eldning utomhus för att underlätta för kommuner och enskilda. 

Nu gällande lagstiftning medger inte att en kommun kan delegera mandatet att fatta beslut om 
eldningsförbud till ett kommunalförbund. Därför behöver respektive medlemskommun fatta beslut om 
föreskrifter som reglerar förbud mot eldning utomhus i syfte att förebygga och förhindra uppkomst av 
bränder i skog och mark. 

I föreskriften tydliggörs att Brandkåren bedömer aktuell brandrisk- och beredskapsprognos och att det 
sammanvägda värdet utgör grund för om eldningsförbud ska utfärdas i kommunen eller ej. Brandkåren 
hanterar eventuella dispensansökningar från eldningsförbudet, exempelvis för planerade 
naturvårdsbränningar. 

Skogsbrandsbevakning med brandflyg sker vid brandrisk 4 eller högre, detta hanteras som tidigare av 
brandkåren tillsammans med länsstyrelsen och omfattas inte av föreskriften om förbud mot eldning 
utomhus.

Beslutsunderlag
- Förslag till Föreskrift om förbud mot eldning utomhus.
- Bilaga 1, vägledning avseende generella undantag från eldningsförbud.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta föreskrift om förbud mot eldning utomhus.

Sändlista
- Leksand, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
- Länsstyrelsen i Dalarnas län.
- Förbundsdirektören för Brandkåren Norra Dalarna.

Johan Szymanski
Förbundsdirektör
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Leksands kommuns föreskrifter om förbud mot eldning 
utomhus

Beslutade av kommunfullmäktige den 4 maj 2020 § X

med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver Leksands 
kommun följande:

Allmänna råd: 
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. 
Dessa allmänna råd är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt 
liknande förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar 
bedömningsgrunder för brandrisk, generella och enskilda undantag från förbud, samt 
informationsskyldighet mellan berörda aktörer. Bestämmelserna gäller i Leksands 
kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om skydd mot 
olyckor. 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Brandrisk Sådan sammanvägd brandrisk i skog och mark som bedöms och fastställs av 
brandkåren enligt 5§ utifrån brandriskprognos och beredskapsläget.

Beredskapsläget Bedömning av brandkårens förmåga. Prognosen görs som en del i framtagande av 
brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. Bedömningsgrunderna kan variera 
men har som utgångspunkt att den normala förmågan till insatsberedskap ska vara 
påverkad eller riskerar att bli påverkad på ett icke försumbart sätt utifrån vad som 
beskrivs i handlingsprogram till skydd mot olyckor.

Brandriskprognos Bedömning av brandriskdata utifrån klimat- och vegetationsfaktorer. Prognosen görs 
som en del i framtagande av brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. 
Bedömningsmodellen beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
handbok Vägledning om eldningsförbud.

Eldning Aktiviteter som genererar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och 
intensivt kan blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas förbränning med 
fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials 
termiska tändpunkt. Se bilaga 1 för exempel och förtydliganden. 

Brandfarliga arbeten, 
Heta arbeten

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande åtgärder såsom kompetens, 
materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera 
arbetssituationer med hög risk för brand. Brandskyddsföreningen Sverige samt 
Svenska Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer som upprättat sådana 
regelverk.

Samhällsviktig 
verksamhet

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet: 
 Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Tomt/tomtmark Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller 
flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs 
för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.
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Eldningsförbud

3 § Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) enligt 5 § infaller 
omedelbart eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. Vid sådana 
förhållanden är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag 
som anges i 6 §.

4 § Om det råder extremt stor brandrisk (5E) enligt 5 § infaller omedelbart skärpt 
eldningsförbud, som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden 
är det förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges i 7 
§.

5 § Brandkåren ska bedöma vilken brandrisk som gäller. Bedömning av brandrisk ska 
göras regelbundet och med sådant intervall att onödigt ingrepp i, eller påverkan på, 
den enskildes rätt undviks. Bedömning ska dessutom göras så att förutsägbarhet 
finns i de ingrepp och den påverkan som uppstår. 

Bedömning av brandrisk enligt första stycket ska baseras på en sammanvägning av 
kända klimat- och vegetationsfaktorer samt skattning av brandkårens förmåga. 

(1) För bedömning av klimat- och vegetationsfaktorer (brandriskprognos) 
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning om 
eldningsförbud nyttjas. 

(2) För bedömning av brandkårens förmåga (beredskapsläget) ska påverkan 
såsom redan pågående insatser, samhällsstörningar och omständigheterna 
i övrigt beaktas. 

Allmänt råd: 
Brandrisk presenteras enligt en 6-gradig skala med tillhörande beskrivning. Samma skala 
och beskrivning som MSB nyttjar i sin vägledning bör användas. För att inte blanda ihop 
dessa två bör endast den sammanvägda bedömningen av brandrisk enligt 5 § 
kommuniceras.

Undantag från eldningsförbud

6 § Vid normalförbud enligt 3 § gäller generellt undantag från förbudet för:
1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en 

till matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande eldningsanordning på egen tomt 
där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation

4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag 
där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten 
och liknande regelverk.

6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet.
7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan 

miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Allmänt råd: 
För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se bilaga 1.
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7 § Vid totalförbud enligt 4 § gäller generellt undantag från förbudet för:
1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten 

och liknande regelverk.
2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet 
3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, 

i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation.

Allmänt råd: 
För förtydliganden kring de generella undantagen från skärpt eldningsförbud, se bilaga 
1.

8 § Enskilda undantag från eldningsförbud enligt 3-4 §§, kan efter ansökan 
medges av brandkåren i särskilda fall. 
Vid beslut om undantag kan medges ska rådande brandrisk, spridningsrisk, 
behovet för eldning, materiel och organisation för bevakning och 
brandbekämpning hos den sökande, samt omständigheterna i övrigt beaktas.  

Undantag från förbud mot eldning ska tidsbegränsas och kan förenas med 
särskilda villkor. 

Allmänt råd: 
I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej 
råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till brandkåren. 
Sådana undantag som kan medges i särskilda fall enligt 8 § bör beviljas om 
brandsäkerheten bedöms skälig och om verksamheten har ett allmänintresse eller 
betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan tidpunkt.

Information

9 § Brandkåren ska meddela kommunen om vilken brandrisk som råder enligt 5 
§. En bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud råder, samt 
en bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud inte längre 
råder, ska omedelbart kommuniceras med behörig tjänsteperson i 
kommunen.
Rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud enligt 3-4 §§ ska via 
kommunen och brandkåren kommuniceras löpande till de som vistas i 
kommunen. 

Allmänt råd: 
Brandkårens och kommunens information till de som vistas i kommunen bör så långt det 
är möjligt automatiseras och tillhandahållas på vanligt förekommande media såsom 
hemsidor, infartsskyltar och liknande.

10 § Om beslut om undantag från rådande förbud har meddelats enligt 8 § ska 
detta kommuniceras till kommunen.

Allmänt råd:
Beslut om undantag enligt 8 § bör meddelas kommunen som ett ordinarie 
delegationsbeslut eller när det annars begärs.

177



Tillfälliga skärpande beslut

11 § Om annat beslut om eldningsförbud fattas av behörig beslutsfattare som 
innebär skärpning av vad som anges i denna föreskrift ska sådant beslut 
gälla före denna föreskrift under det andra beslutets giltighetstid. 

Om sådant beslut som avses i första stycket fattas så upphör under samma 
period alla generella och enskilda undantag enligt 6-8§§ i denna författning.

Föreskriftens giltighet

12 § Föreskriften gäller från 2020-06-01 och tills vidare. 

Upplysning
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan 
dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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www.wbrand.se 010-203 17 91

Vägledning - generella undantag från eldningsförbud
Följande generella undantag från eldningsförbud gäller i medlemskommunerna Leksand, Mora, 
Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Aktivitet Tillåtet vid 
Normalförbud*

Tillåtet vid Totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i 
egen trädgård?**

Ja Nej

Grillning/matlagning på spritkök i 
egen trädgård?**

Ja Nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i 
egen trädgård?**

Nej Nej

Grillning/matlagning på kolgrill i egen 
trädgård?**

Ja Nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö 
ovan trädgräns på stenhäll?

Ja Nej

Grillning/matlagning på låga på 
brygga eller båt i sjö?

Ja Nej

Grillning/matlagning på låga på 
Fäbodvallen?

Nej Nej

Grillning/matlagning på låga på 
skogsfastighet/i skogen?

Nej Nej

Grillning/matlagning på låga 
utomhus vid mitt fritidshus?

Ja Nej

Grillning/matlagning på låga i ett 
vindskydd, kåta och liknande?

Nej Nej

Grillning/matlagning på låga på 
fjället?

Nej Nej

Grillning/matlagning på låga på 
iordningsställd grillplats som är 
avgränsad med obrännbart material 
(till exempel betongkonstruktion 
eller stensättning) samt en bred 
markyta med grus eller annat icke 
brännbart material runt grillplatsen 
så att gnista ej kan orsaka brand.

Ja Nej

Grillning/matlagning på låga på 
iordningsställd grillplats som är 
avgränsad med obrännbart material 
(till exempel betongkonstruktion 
eller stensättning) men saknar en 
bred markyta med grus eller annat 
icke brännbart material runt 
grillplatsen, t. ex. i skogen eller 
närhet till terrängen där gnista kan 
orsaka brand.

Nej Nej

179

http://www.wbrand.se/


Bilaga 1
2020-03-02

www.wbrand.se 010-203 17 91

Grillning/matlagning på låga i ett 
tält?

Nej Nej

Grillning/matlagning på låga på en 
inglasad balkong?

Ja (förutsätter 
fastighetsägarens 
medgivande)

Ja (förutsätter 
fastighetsägarens 
medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på 
egen tomt?

Nej Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på 
föreningens mark?

Nej Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på 
kommunens mark?

Nej Nej

Använda el-grill? Ja Ja
Tända en cigarett? Ja, men fimpen ska tas om 

hand och inte hamna i 
naturen.

Ja, men fimpen ska tas om 
hand och får inte hamna i 
naturen.

Använda levande ljus inomhus? Ja Ja
Använda levande ljus utomhus? Nej Nej
Elda i vedspis/kamin? Ja, om den är sotad och 

brandskyddskontrollerad.
Ja, om den är sotad och 
brandskyddskontrollerad.

Elda i min badtunna? Ja, på egen tomt och om 
det kan ske säkert.

Nej

Får jag elda i min bastu? Ja, om den är sotad och 
brandskyddkontrollerad.

Ja, om den är sotad och 
brandskyddskontrollerad.

Använda fyrverkerier? Nej Nej
Utföra svetsning hemma? Nej Nej
Utföra heta arbeten yrkesmässigt, 
till exempel svetsning på hårdgjorda 
ytor?

Ja, men aktuella krav 
måste följas.

Ja, men aktuella krav 
måste följas.

Använda metallkap eller metallslip? Ja, men var aktsam på 
omgivning och var gnistor 
hamnar.

Ja, men var aktsam på 
omgivning och var gnistor 
hamnar.

*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att 
förebygga brand.

**Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan 
spridas till skog.

180

http://www.wbrand.se/


Bilaga 1
2020-03-02

www.wbrand.se 010-203 17 91

Att tänka på vid eldning utomhus
Normalt behöver du inte anmäla till kommunen eller brandkåren att du ska elda. Om du däremot 
misstänker att det kommer bli en ordentlig rökpelare som andra kan uppfatta som en brand kan 
det vara smart att ringa brandkåren i förväg. I samband med valborg ska du anmäla eldningen via 
brandkårens hemsida eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt.

 Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga 
släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Det 
är även bra att ha en brandtålig kratta och spade.

 Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat 
brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och 
otrevlig och farlig rök.

 Elda små ytor för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver 
kontinuerlig bevakning.

 Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och 
teleledningar skadas.

 Elda inte när det har blivit mörkt. Personer i närheten kan uppfatta det som en 
nödsituation och larma brandkåren.

 Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
 Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt 

sätt att släcka en brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.
 Elda aldrig ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att 

hantera den.
 Kontrollera alltid att all glöd är släckt och vattna igenom jorden innan du lämnar platsen. 

Gör även en efterkontroll några timmar senare.
 Om du bor i ett tätbebyggt område bör du undvika att elda trädgårdsavfall, du kan istället 

köra avfallet till kommunens återvinningscentral.
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Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 19 Dnr 2020/421

Revidering av krisledningsnämndens reglemente - 
närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Krisledningsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid 
behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på 
behovet att snabbt kunna kalla samman krisledningsnämnden för att fatta 
beslut. Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska 
delta i aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås krisledningsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i krisledningsnämndens reglemente, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2020-03-31

Referens
Dnr 2020/421  

Kommunstyrelsen
Viktor Zakrisson, 0247-80373
viktor.zakrisson@leksand.se

Revidering av krisledningsnämndens reglemente

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i samråd med kommunstyrelsens presidium.

Sektorns/avdelningens bedömning
Krisledningsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid 
behov delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på 
behovet att snabbt kunna kalla samman krisledningsnämnden för att fatta 
beslut. Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska 
delta i aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås krisledningsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Förslag till beslut
Anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
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Reglemente för krisledningsnämnden          
i Leksands kommun

Dnr: 2019/1122

Antaget av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 84
Reviderat av kommunfullmäktige 2020-05-04 § x - nytt dnr 2020/421

185



Gällande Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun 

Krisledningsnämndens uppgifter
§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära 

händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner 
ska fungera på lägsta acceptabla nivå. 

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden 
§ 2 Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för 

detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn 
till just den extraordinära händelsens omfattning och art. 

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som;
 Avviker från det normala,
 Innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, samt
 Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Förvaltningsorganisation och delegering
§ 3 Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 

krisledningsnämndens förfogande.
När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller i 
tillämpliga delar ordinarie nämnds delegeringsordning. Övriga beslut fattas av 
krisledningsnämnden.

Krisledningsnämndens ledamöter
§ 4 Kommunfullmäktige väljer ordförande, vice ordförande samt fem ordinarie ledamöter 

och sju ersättare till krisledningsnämnden.

Aktivering av krisledningsnämnden
§ 5 Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse kan ske muntligt.

Beslutsordning i brådskande ärenden
§ 6 Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) får besluta på 

nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d.v.s. så snart 
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Gällande Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

denna samlats. Det innebär att ordförande (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har 
förhinder) i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet. 

Om både ordförande och vice ordförande har förhinder träder krislednings-nämndens 
ålderspresident in som ersättare på ordförandeposten. Ålderspresident är den ledamot 
som varit ledamot längst i krisledningsnämnden. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid är den äldste av dem ålderspresident.

Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och istället låta ordförande 
eller vice ordförande fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller 
endast i sådana brådskande situationer där nämnden inte hinner sammankallas och dess 
beslut avvaktas.

Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för 
ordföranden (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har förhinder). 

Sammanträde på distans
§7 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.

Bistånd till kommuner, landsting och enskilda personer
§ 8 Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till 

enskilda personer. 

Avveckling av verksamhet
§ 9 När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta; 

 Att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnd, samt

 Att nämndens funktion upphör

Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 

Rapportering och uppföljning
§ 10 Efter att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till fullmäktige. 
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Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 20 Dnr 2020/418

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens presidium.

Bedömning
Kommunstyrelsen i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman kommunstyrelsen för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2020-03-31

Referens
Dnr 2020/418  

Kommunstyrelsen
Viktor Zakrisson, 0247-80373
viktor.zakrisson@leksand.se

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Ärendet har beretts i samråd med kommunstyrelsens presidium.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunstyrelsen i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman kommunstyrelsen för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Förslag till beslut
Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-03-31
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
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Reglemente för kommunstyrelsen                       
i Leksands kommun

Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-16 § 8, Dnr 2015/26

Gäller från och med 2015-02-16

Reviderat av kommunfullmäktige 2020-05-04 §
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Reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Ledningsfunktionen

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.

§ 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.
– utveckling av den kommunala demokratin
– personalpolitiken
– informationsverksamheten
– arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
– arbetet med att effektivisera administrationen
– kommunens organisation och driftsformer
– utvecklingen av informationssystem och kommunikation
– utvecklingen av brukarinflytande
– statistikverksamhet
– IT-verksamhet
– Fastställande av IT-standard för kommunen och utfärdande av policies, 

övergripande riktlinjer och allmänna direktiv inom IT-området 
– planeringen av användningen av mark och vatten
– mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas
– trafikförsörjningen
– infrastruktur, väg- och trafik
– näringslivsfrågor
– bevakning av EU-frågor /omvärldsfrågor
– samverkan med andra kommuner och regional utveckling
– kommunens arbete med övriga samhällsaktörsfrågor
– främja sysselsättningen 
– framtids- och utvecklingsfrågor
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– övergripande miljö- och folkhälsofrågor
– främja energihushållningen
– arkivfrågor som arkivmyndighet
– övriga ledningsfrågor

Styrfunktion

§ 3 I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

– leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, rikt-
linjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

– övervaka att de av fullmäktige fastställda målen, enligt god ekonomisk 
hushållning, övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt

– tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret

– lämna uppdrag som avses i Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47)

– ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller     
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden
av betydelse för kommunen

– ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de kommunalförbund som kommunen 
är medlem i främst vad gäller ändamål och ekonomi men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

– i den mån kommunens inflytande möjliggör det, samordna verksamheterna i före-
tag i vilka kommunen är delägare men inte utövar bestämmandeinflytande, med

 den kommunala koncernen 

– tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra lik-
 artade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
 annars har intressen i 

– att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens arbeten 
och åtaganden sker. 
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De kommunala bolagen

4 § Med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap 16-18 §§ kommunallagen
och med iakttagande av Leksands kommuns policy för relationerna mellan 
Leksands kommun och dess helägda bolag och av kommunfullmäktige fastställda
ägardirektiv ska kommunstyrelsen omhänderha kommunens ägarfunktion såvitt
gäller verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intressen i.

Oavsett vad som framgår ovan om ägarfunktionen är följande ärenden dock förbehållna 
kommunfullmäktige:

1. Mål och riktlinjer för verksamheten
2. Fastställande av det kommunala ändamålet med verksamheten enligt 3 kap 17 § 

kommunallagen
3. Kapitaltillskott, d.v.s. aktieägartillskott som inte sker genom koncernbidrag
4. Val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare
5. Grunder för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och 

ersättare med undantag av yrkesrevisorerna vilka ersätts enligt avtal mellan bolagen och 
revisionsföretagen

6. Ansvarsfrihet om revisorerna inte tillstyrkt sådan
7. Förvärv eller bildande av dotterbolag eller köp av aktieposter
8. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
9. Frivillig likvidation av bolag
10. Fusion av bolag
11. Försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse
12. Fullmäktige ska även, enligt 3 kap 17 § kommunallagen, ges möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter

Ekonomisk förvaltning

§ 5 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och
i enlighet med de föreskrifter som kommunfullmäktige beslutat.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att

– underhålla och förvalta den fasta och lösa egendom som ligger under 
kommunstyrelsens ansvarsområde

– tillse att den fasta och lösa egendom som förvaltas av kommunstyrelsen är tillfreds-
ställande försäkringsskyddad

– handha den centraliserade donationsförvaltningen 
– vara centralt organ för upphandlingsfrågor enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU)
– avskrivning av fordringar

Personalfrågor

§ 6 Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och svarar därmed för alla frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen är
tillika anställnings- och pensionsmyndighet för anställd personal1 och har därvid bl a 
ansvaret för att 
– med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
– förhandla å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt,

besluta om stridsåtgärder,
– avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser samt

kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som arbets-
givare och dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och 
allmänna råd, 

– lämna uppdrag som avses i 6 kap 3 § Lag om vissa kommunala befogenheter 
(2009:47),

– jämställdhetsfrågor
– andra frågor som ankommer på styrelsen som anställningsmyndighet,

Det åligger kommunstyrelsen att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare.

1 Jävsnämnden har uppgiften som pensionsmyndighet för förtroendevalda.
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Övrig verksamhet 

§ 7 Kommunstyrelsen har vidare hand om

– kommunens informationsverksamhet
– reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 

handlingar
– kommunstyrelsen svarar för kommunens uppgifter, som ägare av kommunens 

fastighetsinnehav
– samordning av kommunens brottsförebyggande arbete 
– de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd.

§ 8 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och trafiknämnd. 
 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
arkivreglementet.

Kommunstyrelsen är ansvarig för hanteringen av personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel (SFS
 2007:1455)

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens uppgifter enligt 18 § förordningen om 
 flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198).

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst
 respektive riksfärdtjänst samt kommunens uppgifter beträffande skolskjutsning
 enligt skollagen.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
(SFS 2003:778)

 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (SFS 2010:1011)

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om extraordinära händelser i 
fredstid hos kommuner och landsting.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom försvars och krisberedskaps-
området i enlighet med gällande lagstiftning.
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Lärande och stöd

§ 9 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom ut-
 bildningsområdet och har i övrigt ansvaret för 

–förskola och övrig barnomsorg,
–det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar  
–Vuxenutbildningsnämnd tillsammans med Rättvik, 
–musikskola,
–ungdomsmottagning,
–integration/flyktingmottagning,
–övriga barn- och ungdomsfrågor,
–AME (arbetsmarknadsenheten), 
–budget- och skuldrådgivning,
–konsumentrådgivning,
–individ- och familjeomsorg.
Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den 
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Utskottet för Lärande och stöd har ett beredningsansvar för ovan nämnda frågor. 
Beslutbefogenheten framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning. I 
delegeringsordningen finns ytterligare ärendetyper där utskottet har ett 
beredningsansvar och beslutanderätt. 

I kommunen även finns en individnämnd. Ett särskilt reglemente finns antaget för 
denna nämnd. Utskotten har ansvar för verksamheten men besluten när det gäller 
myndighetsutövning ligger hos individnämnden. 

Vård och omsorg

§ 10 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
 socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för

– hemtjänst i egen regi,
– särskilt boende,
– stöd- och service till vissa funktionshindrade,
– anhörigstöd,
– socialpsykiatri,
– hälso- och sjukvård
– hemsjukvård
– färdtjänst
– riksfärdtjänst
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Utskottet för Vård och omsorg har ett beredningsansvar för ovan nämnda frågor. 
Beslutbefogenheten framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning. I 
delegeringsordningen finns ytterligare ärendetyper där utskottet har ett 
beredningsansvar och beslutanderätt. 

I kommunen även finns en individnämnd. Ett särskilt reglemente finns antaget för denna 
nämnd. Utskotten har ansvar för verksamheten men besluten när det gäller 
myndighetsutövning ligger hos individnämnden.

Samhällsbyggnad 

§ 11 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljö-
 balken, tobaks- och alkohollagstiftningen, lagen om skydd mot olyckor och andra lagar 
  och förordningar och har därvid ansvaret för

– teknisk service
– planfrågor
– samordning av fysisk planering 
– bygg- och miljöfrågor 
– strandskydd
– kommunens uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen,
– naturvård,
– översiktsplanering,
– räddningstjänst,
– trafikärenden enligt Lag om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234),
– bostadsanpassningsärenden.

Utskottet för Samhällsbyggnad har ett beredningsansvar för ovan nämnda frågor. 
Beslutsbefogenheten framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning. I 
delegeringsordningen finns ytterligare ärendetyper där utskottet har ett beredningsansvar 
och beslutanderätt. 

Ärenden rörande myndighetsutövning där kommunen själv är part i någon av ovan
 nämnda ärendegrupper ska handläggas av jävsnämnden.
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Allmän förvaltning 

§ 12 Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar samt
av fullmäktige utfärdade direktiv och har därvid ansvaret för

– ekonomifrågor
– bolagsstyrning,
– infrastrukturfrågor
– sysselsättnings- och näringslivsfrågor
– kommunikation,
– regionsamverkan,
– folkhälsofrågor,
– stöd till och samverkan med föreningslivet,
– bibliotek,
– kultur,
– fritidsfrågor,
– lotteriverksamhet enligt lotterilagen,
– främjande av turismen
– internationella kontakter
– fastighets/markförvaltning
– säkerhetsfrågor
– strategiska arbetsmarknadsfrågor
– brottsförebyggande arbete
– demokratifrågor
– informationsfrågor
– organisations och driftsfrågor
– personalfrågor
– upphandlingsfrågor

Allmänna utskottet har ett beredningsansvar för ovan nämnda frågor och övriga frågor 
som inte faller inom verksamhetsområdet för något annat utskott. Beslutsbefogenheten 
framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning. I delegeringsordningen finns 
ytterligare ärendetyper där utskottet har ett beredningsansvar och beslutanderätt. 

199



11

Delegering från kommunfullmäktige

§ 13 Kommunstyrelsen ska förutom vad som framgår av §§ 1-12 ovan besluta i följande 
grupper av ärenden
– vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 
fullmäktige angivit

– vid behov teckna erforderliga handlingar inklusive borgensteckning inom den 
beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt

– styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktig fastställt
– utarrendera eller på annat sätt upplåta fastighet under en tid av högst 15 år
– köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering och i 

samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 20 
basbelopp samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av 
fastighet eller fastighetsdel

– ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande 
av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse

– utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 
enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att å kommunens vägnar ansöka 
om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den 
behörighet i övrigt som anges i 12 kap 14 § rättegångsbalken

– utse ombud som vid planarbete och bygglovärenden företräder kommunen såsom 
markägare

– genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra 
kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig 
fastighet och medverka tilländring eller upphävande av sålunda uppkommen rätt

– genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 
anläggnings-lagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning 
enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda 
uppkommen rätt

– i sådana mål och ärenden där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

– avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrande är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen –  kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige

– antagande och justeringar av enklare taxor, såsom skidspårsavgifter, taxor simhall, 
taxor Granberget etc.
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Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 14 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning

§ 15 Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter. Då samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens utskott ska vara antingen ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen 
kommer antalet ersättare i kommunstyrelsen att vara beroende av vilka personer som 
väljs till utskotten. Detta innebär att antalet ersättare i kommunstyrelsen kan variera 
under mandatperioden. 

Ersättarnas tjänstgöring

§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur 
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrke-
balansen mellan partierna.

§ 18 Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ej tjänst-
görande ersättare har dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet 

201



13

Inkallande av ersättare

§ 19 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd 
vid kommunstyrelsens kansli som kallar in ersättare. Den ersättare kallas som står näst i 
tur att tjänstgöra och inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 20 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

§ 21 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Kallelse

§ 22 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet och bör vara dessa tillhanda senast 5 
dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.  Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.
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Sammanträde på distans

§23 Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Ordföranden

§ 24 Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
– närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens organisation och 

bolag
– främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt 

bolagsstyrelser
– med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor

– representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall

– Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att delegera utförandet av ovan uppgifter 
till annan ledamot i kommunstyrelsen. Dock ligger ansvaret alltid kvar på 
kommunstyrelsens ordförande.

 

Kommunalråd, oppositionsråd och ledamöter med särskilt bevakningsansvar

§ 25 Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter en ordförande, en förste, en andra och en tredje vice ordförande.
Styrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Kommunalrådet samt utskottsordförande får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar. Närvarorätten gäller även om hon/han inte är ledamot eller 
ersättare. Kommunalrådet och utskottsordförande har rätt att delta i överläggningarna 
men inte få sin mening antecknad till protokollet.
Utöver kommunalrådet kan fullmäktige utse ett eller flera oppositionsråd. 

 

Justering av protokoll

§ 26 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
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Reservation

§ 27 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 28 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektör eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 29 Avtal och andra handlingar eller skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt sitt firmateckningsbeslut.
I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott

§ 30 Inom kommunstyrelsen ska finnas;
ett allmänt utskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare,
ett lärande- och stödutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare,
ett vård- och omsorgsutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare
ett samhällsbyggnadsutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Därutöver äger styrelsen inrätta de utskott som behövs för behandling av ärenden inom 
en särskild ärendegrupp.

Utskotten bereder ärenden inom sina respektive områden. Utskottens besluts-
befogenheter fastställs av kommunstyrelsen genom kommunstyrelsens 
delegeringsordning eller genom särskilt beslut. Se §§ 9-12 ovan.

§ 31 Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter 
en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande. Oppositionen ska 
inneha posten som andre vice ordförande i samtliga utskott.

I allmänna utskottet ska kommunstyrelsens ordförande samt ordföranden i övriga tre 
utskott vara ledamöter. Övriga ledamöter utses fritt av styrelsen men ska ske på sätt som 
ger oppositionen representation i form av ledamot/ledamöter.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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§ 32 Ej tjänstgörande ersättare äger rätt att närvara vid utskottens sammanträden. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 33 Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 4 ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Utskottens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 34 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av något av 
utskotten om beredning behövs.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förvaltning

§ 35 Inom kommunen har inrättats kommunstyrelsens förvaltning. Detta är en 
tjänstemannaorganisation som leds av kommundirektören. Förvaltningen är indelad i 
fyra sektorer; Verksamhetsstöd och service, Lärande och stöd, Vård och omsorg samt 
Samhällsbyggnad. Varje sektor har en sektorchef som ingår i kommundirektörens 
ledningsgrupp. Därutöver finns vissa tjänstemän placerade direkt under 
kommundirektören.  

§ 36 Kommundirektören

Kommundirektören leder kommunstyrelsens förvaltning och har bl a följande úppgifter:

– är chef för kommunstyrelseförvaltningen
– leder det kommunala chefsmötet
– ska samordna tjänstemännens arbete
– kan ge uppdrag till samtliga sektorsschefer
– har ett särskilt strategiskt ansvar inför kommunstyrelsen
– erhåller uppdrag från kommunstyrelsen och fördelar dessa uppdrag
– utgör en länk mellan det politiska fältet och tjänstemannaorganisationen
– är som högste tjänsteman representant för kommunen och kan representera vilken 

verksamhet som helst
– har ett särskilt ansvar att samordna regional samverkan från kommunens sida 
– ska arbeta med kommunutvecklingsfrågor utifrån en helhetssyn.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 34 Dnr 2020/472

Revidering av individnämndens reglemente - närvaro 
på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Individnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att individnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av individnämndens reglemente

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i individnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-15

Referens
Dnr 2020/472  

Kommunstyrelsen
Viktor Zakrisson, 0247-80373
Viktor.zakrisson@leksand.se

Revidering av Individnämndens reglemente

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Sektorns/avdelningens bedömning
Individnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov 
delta i sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att 
snabbt kunna kalla samman kommunstyrelsen för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås Individnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.
 

Förslag till beslut
Anta reviderat reglemente för Individnämnden

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-15
Reviderat reglemente för Individnämnden

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
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Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 
2013-07-01 
Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-10 § 69. 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och speciallagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

INDIVIDNÄMNDENS UPPGIFTER 
§ 1 Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning inom individ-och 
familjeomsorgen och vård och omsorg samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som avser 
enskilda. 
– SOL (socialtjänstlagen), 

– LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) 

– LVM (lagen om vård av missbrukare i vi1sa fall), 

– LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

– Föräldrabalken samt 

– Lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. 

Individnämnden skall anta delegeringsordning för sin verksamhet. Vad som inte anges i 
delegeringsordningen beslutas av Individnämnden. 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för den dagliga verksamheten inom individ- och 
familjeomsorgen och vård och omsorg. 

INDIVIDNÄMNDENS ARBETSFORMER 
Sammansättning 
§ 2 Individnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 
§ 3 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-ordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
§ 4 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 
§ 5 Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ej tjänstgörande 
ersättare har dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Inkallande av ersättare 
§ 6 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens 
kansli som kallar in ersättare. Den ersättare kallas som står näst i tur att tjänstgöra och inte redan 
kallats in. 
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Ersättare för ordföranden 
§ 7 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
Tidpunkt 
§ 8 Individnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 
§ 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig 
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet och bör vara dessa tillhanda senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 
§ 10 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Reservation 
§ 11 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. 

Delgivning 
§ 12 Delgivning med individnämnden sker med ordföranden, eller annan anställd som nämnden 
bestämmer. 

Närvarorätt 
§ 13 Vid individnämndens sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens avgörande. I 
övrigt avgör nämnden vem/vilka som har närvarorätt vid nämndens sammanträden.

Sammanträde på distans
§14 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter näravande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal från varifrån 
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
2020-04-21

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 35 Dnr 2020/473

Revidering av jävsnämndens reglemente - närvaro på 
distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Bedömning
Jävsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i 
sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt 
kunna kalla samman nämnder för att fatta beslut. Flertalet förtroendevalda 
tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter och därför inte 
bör delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås jävsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-14
Förslag till revidering av jävsnämndens reglemente

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i jävsnämndens reglemente, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sida
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Datum
2020-04-15

Referens
Dnr 2020/473  

Kommunstyrelsen
Viktor Zakrisson, 0247-8037
Viktor.zakrisson@leksand.se

Revidering av Jävsnämndens reglemente

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder där deltagare deltar på 
distans. För att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om 
detta. Vidare krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra.

Sektorns/avdelningens bedömning
Jävsnämnden i Leksands kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i 
sammanträden på distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt 
kunna kalla samman kommunstyrelsen för att fatta beslut. Flertalet 
förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i aktiviteter 
och bör därför inte delta i politiska sammankomster. 
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och 
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska 
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås Jävsnämnden få möjligheten att hålla 
distansmöten.
 

Förslag till beslut
Anta reviderat reglemente för Jävsnämnden.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-15
Reviderat reglemente för Jävsnämnden

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
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Reglemente för jävsnämnden i 

Leksands kommun

Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-16 § 27 Dnr 2015/27

Gäller från och med 2015-02-16

Reviderat av kommunfullmäktige 2020-05-04 § XX Dnr 2020/473

213



214



 

Reglemente för jävsnämnden i Leksands kommun 

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och speciallagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

JÄVSNÄMNDENS UPPGIFTER

§ 1 Jävsnämnden beslutar i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens
egna verksamheter när kommunstyrelsen eller annan nämnd är part i frågan.

Jävsnämnden beslutar även i ärenden som rör myndighetsutövning där ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen, bolagsstyrelse eller nämnd, person med annat kommunalt 
förtroendeuppdrag eller ledande tjänsteman i kommunen är part. Detsamma gäller dessa 
personers make/maka, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Jävsnämnden är kommunens pensionsmyndighet för förtroendevalda.

JÄVSNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning

§ 2 Jävsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 3 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.

                   

§ 4 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.

§ 5 Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ej tjänst-
görande ersättare har dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Inkallande av ersättare

§ 6 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 
kommunstyrelsens kansli som kallar in ersättare. Den ersättare kallas som står näst i tur 
att tjänstgöra och inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 7 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

§ 8 Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

§ 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet och bör vara dessa tillhanda 5 dagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.  Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.
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Sammanträde på distans

§10 Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden

Justering av protokoll

§ 11 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Reservation

§ 12 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 13 Delgivning med jävsnämnden sker med ordföranden, eller annan anställd som nämnden 
bestämmer.

Närvarorätt

§ 14 Vid jävsnämndens sammanträden ska tjänsteman närvara enligt ordförandens 
avgörande. I övrigt avgör nämnden vem/vilka som har närvarorätt vid nämndens 
sammanträden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 36 Dnr 2020/469

Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 att deltagare deltar på distans i 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.  För 
att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om detta. Vidare 
krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra

Bedömning
Den gemensamma nämnden för vuxenutbildning i Leksands och Rättviks 
kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i sammanträden på 
distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt kunna kalla 
samman den gemensamma nämnden för vuxenutbildning för att fatta beslut. 
Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i 
aktiviteter och därför inte bör delta i politiska sammankomster.
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att den gemensamma nämnden för 
vuxenutbildningen får möjligheten att hålla distansmöten och att därför 
reglementet för nämnden ändras på sådant att sätt att en § 17 enligt följande 
läggs till
Sammanträde på distans
§ 17
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.
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Sammanträdesdatum
2020-04-21

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-09

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i reglementet för gemensam nämnd inom 

vuxenutbildningen, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2020-04-09

Referens
Dnr VUX 2020/10  

Gemensam nämnd för vuxenutbildning Leksand-
Rättvik
Karin Mikkonen, 0247-801 67
karin.mikkonen@leksand.se

Revidering av reglemente för gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen

Beskrivning av ärendet
Kommunallagen medger sedan 2014 att deltagare deltar på distans i 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.  För 
att det ska vara möjligt ska kommunfullmäktige besluta om detta. Vidare 
krävs det att sammanträdet genomförs på sådant sätt så att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra

Bedömning
Den gemensamma nämnden för vuxenutbildning i Leksands och Rättviks 
kommun saknar idag möjlighet att vid behov delta i sammanträden på 
distans. Coronapandemin har visat på behovet att snabbt kunna kalla 
samman den gemensamma nämnden för vuxenutbildning för att fatta beslut. 
Flertalet förtroendevalda tillhör också de riskgrupper som inte ska delta i 
aktiviteter och bör därför inte delta i politiska sammankomster.
För att kunna fatta nödvändiga beslut vid samhällsstörningar och
krissituationer finns därför ett behov att möjliggöra deltagande i politiska
möten på distans.
Mot bakgrund av detta föreslås att den gemensamma nämnden för 
vuxenutbildningen får möjligheten att hålla distansmöten. 

Förslag till beslut
Ändra Reglementet för gemensam nämnd inom vuxenutbildningen med att 
lägga till en ny § 17 enligt följande: 
Sammanträde på distans
§ 17
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, ljud eller bild.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-04-08
Reglemente för gemensam nämnd antaget av kommunfullmäktige 2016-06-
16

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
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Antaget av kommunfullmäktige i Leksand 2016-06-13 § 66
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Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 21 Dnr 2020/441

Revidering av reglementet för Brandkåren Norra 
Dalarna - närvaro på distans

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna har föreslagit till samtliga 
medlemskommuner att reglementet för kommunalförbundet ändras på sådant 
sätt att deltagande vid direktionens möten kan ske på distans.

Beslutsunderlag
Direktionsprotokoll, daterat 2020-03-26

Krisledningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ändringar i reglementet för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet 

med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
2020-04-06

Krisledningsnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 17 Dnr 2019/1431

Revisionsrapport - Samgranskning av vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning

Beskrivning av ärendet
KPMG har granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som region (landsting). Syftet har varit att bedöma om 
samverkan i vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, 
utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt.  
Revisionen har överlämnat rapporten för beaktande och begärt ett yttrande 
med redovisning av åtgärder. 
Sociala sektorn har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilaga i form av yttrande, daterat 2020-03-03
Revisionsrapport, inkommen 2019-12-04

Krisledningsnämndens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande som krisledningsnämndens och översända 

det till kommunens revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Niclas Knuts
Kommunfullmäktige
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Datum
2020-03-09

Referens
Dnr 2019/1431  

Sociala sektorn
Niclas Knuts, 0247-805 17
niclas.knuts@leksand.se

Yttrande över revisionsrapporten Vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning – 
samgranskning Dalarna 

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från 
såväl kommun som regionen. Syftet har varit att bedöma om samverkan i 
vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och 
förbättras på ett tillfredsställande sätt.
Revisionen har överlämnat rapporten Vårdkedjan för personer med psykiskt 
funktionsnedsättning – samgranskning Dalarna och begärt ett yttrande med 
redovisning av åtgärder. 

Sektorns yttrande
Nedan redogörs för åtgärder och analys utifrån områdena Överenskommelser, 
Samordnade individuella planer (SIP:ar), Samverkan, Brister vid utskrivning, 
Organisatoriska hinder samt Individuella lösningar.

Överenskommelser
Överenskommelser finns i Leksands kommun avseende Samverkan 
beroendemottagningen (missbruk), Överenskommelse mellan barn och unga 
0-17 år, Samverkansöverenskommelse Demensvården, Samverkan mellan 
kommun och Region kring person som har en psykisk funktionsnedsättning 
(Väven). Dessa fungerar relativt bra enligt verksamheterna.
I samverkans dokumentet Väven framgår att psykiatrin ska ge utbildning till 
vår personal med detta är inte gjort på grund av personalbrist från regionen. 
Kvar i Väven är endast psykiatrins dag. Den påverkar dock inte det dagliga 
arbetet utan är en årlig sammankomst för anhöriga m.fl. Innehållet i 
psykiatrins dag varierar med olika teman. 
Analys
Samtliga aktörer förlitar sig på SIP (Samordnad individuell plan) i 
samverkansarbetet runt den enskilda individen vilket kan medföra brister 
inom övriga samverkansområden rörande organisation, struktur, rutiner, 
uppföljningar etc.
Åtgärd
Överenskommelserna bör ses över förutom överenskommelsen avseende 
SIP, där gäller nationella riktlinjer som ska följas.
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Dnr 2019/1431
Sida
2(4)

Samordnad individuella planer (SIP:ar)
Det praktiska genomförandet av SIP:ar försvåras genom att regionen och 
kommunen har olika verksamhetssystem samt olika rutiner för hur SIP ska 
dokumenteras. Det leder dels till slöseri med resurser, dels osäkerhet kring 
hanteringen av SIP:ar. I de SIP:ar KPMG granskat i Leksand sker ingen 
bedömning om insatta åtgärder leder mot målet utan fungerar mer som en 
statusuppdatering om vilka insatser som pågår samt ett förtydligande av vem 
som ska göra vad av huvudmännen.
Analys
Ingen samlad uppföljning sker. Den som sammankallar till en SIP bör också 
ta ansvaret att det planeras och bokas upp en uppföljning i och kring 
individen. Från Leksands kommun sker detta som regel. Uppföljningen kan 
ske exempelvis över Skype där mål följs upp. Det framgår inte idag om det 
finns någon samlad dokumentation för hur många SIP:ar som gjorts, vilka 
mål som uppfyllts och vilka mål som inte uppfyllts och varför de inte heller 
uppfyllts.
Det görs SIP:ar där det följs upp, samtidigt finns det ingen samlad bild över 
vem som gjort vad och om det fick någon måluppfyllelse eller effekt. Vi tar 
heller ingen lärdom av resultaten.
Att regionen och kommunen har olika verksamhetssystem kan kommunen 
inte själv göra något åt, mer än att detta är ett konstaterande samt givetvis 
föra fram det på regionala samverkansplanet.
Åtgärd
Den aktör som bokar SIP bör även vara den som kallar till uppföljningen. 
Den nationella SIP riktlinjen ska följas.

Samverkan
Det framkommer att finns stora och allvarliga brister i samverkan med 
regionens vårdinsatser från öppenvård och slutenvård enligt KPMGs rapport. 
Det är särskilt allvarligt då det är en sårbar grupp som är i behov av 
fungerande insatser för att uppnå skäliga levnadsbetingelser.
Långa väntetider till öppenvårdspsykiatrin samt svårigheter för brukare att få 
tillgång till vård i den akuta psykiatrin leder till att kommunen får ett större 
vårdansvar än vad kommunens insatser ska tillgodose med då svårigheter att 
tillhandahålla det stöd som individen är i behov av.
Analys och åtgärd
Psykiatrins långa väntetider och personalbrist är ett problem för den enskilda 
medborgaren men också för övriga samverkansaktörer. Det här är en fråga 
och en dialog som bör föras på både en nationell som regional nivå. 
Kommunen som samverkansaktör kan och ska självklart supporta och stötta 
medborgarna att få den hjälp de behöver av psykiatrin. Detta genom att bl.a. 
kalla till SIP när de ser ett behov av det, samt skriva avvikelser/synergier för 
att påvisa de brister som kommer upp. 

Brister vid utskrivning
Den bristfälliga hanteringen vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård 
drabbar kommunen vad gäller svårigheter att säkerställa att individen får det 
stöd som behövs i samband med hemkomst då inte förutsättningar för det ges 
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från regionen. Upplevelsen från kommunens sida är att p.g.a. bristande 
resursers inom regionen görs inga hembesök från psykiatrin.
Analys
Det är av betydelse och av vikt att Individ- och familjeomsorgen (IFO 
myndigheten) är inne i SIP modulen, vilket dom också är. Detta i syfte att 
personer inte ska ”hamna mellan stolarna”. Ett problem har dock varit att det 
från IFO varit för få användare som haft tillgång till sitskorten (TakeCare) 
men att detta nu håller på att uppdateras och förbättringar sker kontinuerligt 
så att fler användare kommer till.
Efter att en person skrivits in inom slutenvården ska det utifrån ett 
rättsäkerhetstänk dagligen ske en eller två kontroller i TakeCare i syfte att se 
om personen ska eller är på väg att komma hem. Kommunens personal ska 
då påbörja och förbereda för utskrivning.
Åtgärd
Kommunen ska alltid vara aktiva för att säkerställa processen från 
inskrivning till utskrivning genom att dagligen kontrollera i TakeCare. 

Organisatoriska hinder
När individer har psykisk funktionsnedsättning och samtidigt andra 
svårigheter, exempelvis missbruk, demens, somatiska sjukdomar eller är 
äldre finns vissa hinder för att säkerställa att individen får den vård och 
omsorg som de är i behov av.
De organisatoriska hinder både internt och i samverkan med andra aktörer 
leder till att ansvaret blir otydligt och de vård och de insatser som finns inte 
är tillräckliga eller samordnas inte på ett effektivt sätt utifrån individens 
behov
Analys
Ansvaret är eller blir otydligt då ingen skatteväxling har skett om psykiatrin 
mellan de olika huvudmännen. 
Åtgärd
Verktyget vi har är därför att använda och kalla till SIP. De rent 
organisatoriska hindren är en central och regional fråga. Eventuellt bör 
frågan om eventuella avtalslösningar där lyftas. 

Individuella lösningar
Att överenskommelser och rutiner både inom organisationerna och i 
samverkan följs är angeläget för att säkerställa vårdkedjan för denna 
målgrupp (personer med psykisk funktionsnedsättning). Det framkommer att 
det skulle behövas en större flexibilitet som ger utrymmer för mer 
individuella lösningar då behoven ser mycket olika ut för individerna.
Analys
Det vi ser är att det rent ekonomiskt inte finns medel för en sådan önskad 
flexibilitet inom den kommunala budgeterade ramen. 
Åtgärd
Individuella lösningar kan dock ske genom att arbeta utifrån Individens 
behov i centrum (IBIC) samt upparbeta mer samverkan internt i kommunen 
samt bl.a. utreda om det finns statsbidrag att ansöka om i syfte att kunna 
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rikta specifika särskilda insatser mot målgruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning.
Överenskommelserna vad gäller SIP ska följas enligt nationella riktlinjer. 
Brister vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Kommunen kan här vara 
mer aktiv för att säkerställa processen från inskrivning till utskrivning samt 
säkerställa att vi har medarbetare som tar ansvar för TakeCare.
Organisatoriska hinder är en fråga på central som regional nivå. Bl.a. bör en 
dialog lyftas kring eventuella avtalslösningar. 
Individuella lösningar kan ske genom att arbeta utifrån individens behov i 
centrum (IBIC) samt upparbeta mer samverkan internt i kommunen. Vidare 
kan det handla om att utreda om det finns särskilda riktade statsbidrag att 
ansöka om.
Grunden för att få till en bra och effektiv samverkan på lokal nivå 
underlättas om det finns en klar och tydlig organisatorisk samverkansstruktur 
på nationell som på regional nivå. Är den övergripande 
samverkansstrukturen tydlig blir det enklare att också tydliggöra de olika 
organisatoriska ansvarsbitarna på den lokala nivån. 
Kommunen som enskild aktör kopplat till den enskilda medborgaren ska 
enligt lag när behov inte tillgodoses skriva avvikelser/synergier vilket ska 
vara ett lärande att inte göra om samma misstag igen. Vidare ska vi som 
aktör kalla till SIP när vi bedömer att behov föreligger för att ge 
medborgaren den hjälp och stöd som denne behöver.
Ett led att kunna förbättra och utveckla mer individuella lösningar är att 
föreslå regionen att de bör föra dialog om att prioritera insatser i de 
statsbidrag som kommer att utbetalas till region dalarna på just målgruppen 
psykisk funktionsnedsatta.
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Revisorerna 2019-12-04 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun granskat ända-
målsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning som är i 
behov av insatser från såväl kommun som landsting. Syftet har varit att bedöma om samverkan i 
vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, genomförs, utvärderas och förbättras på ett tillfreds-
ställande sätt. 

Utifrån granskningen är den samlade bedömningen att vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inte är fullt ut ändamålsenlig och effektiv. Det dagliga samarbetet fungerar 
oftast men samverkan försvåras när kommunens begränsade verksamheter möter regionens bris-
tande resurser, vilket leder till att enskilda inte far de vårdinsatser de kan behöva. Det finns rela-
tivt tydliga mål och överenskommelser men uppföljningen av resultatet av samverkan saknas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: 

• Tillsammans med regionen säkerställa att de överenskommelser som finns för samverkan till-
lämpas i praktiken 

• Tillsammans med regionen säkerställa att uppföljning av samverkan sker och att resultaten tas 
tillvara i förbättringsarbetet 

• Tillsammans med regionen säkerställa att Samordnad individuellt plan, srp, används på ett 
systematiskt sätt för att individens behov av stöd ska vara samordnat och leda mot individens 
mål 

• Påtala avvikelser till regionen när inte kallelse till SIP sker i samband med att patienter skrivs 
ut från slutenvården 

• Säkerställa att organisatoriska hinder inte försvårar för personer med psykiskt funktionshinder 
tillsammans med annan problematik att erhålla det stöd de har rätt till 

• Säkerställa samordningen för äldre med psykisk funktionsnedsättning så att de erhåller de 
vårdinsatser som de behöver 

Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, 
senast 2020-03-31. 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 

Kerstin Furöstam 
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1 Sammanfattning och rekommendationer 
KPMG har granskat ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer med 
psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som 
landsting. Syftet har varit att bedöma om samverkan i vårdkedjan för målgruppen 
planeras, styrs, genomförs, utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt. 

Granskningen har visat att det finns överenskommelser och riktlinjer för vad respektive 
huvudman ansvarar för. Det finns däremot brister i hur dessa överenskommelser 
tillämpas samt hur uppföljning av samverkan sker. Uppföljning ligger inte heller till 
grund för verksamhetsutveckling och förbättringar av vården och samverkan för 
målgruppen. Vi ser behovet av en fungerande uppföljning och kraftfulla åtgärder för att 
komma till rätta med bristerna som nödvändiga. 

Det praktiska genomförandet av SIP:ar försvåras genom att regionen och kommunen 
har olika verksamhetssystem och olika rutiner för hur SIP ska dokumenteras. Det leder 
dels till slöseri med resurser men också en osäkerhet kring hanteringen av SIP:ar. I de 
SIP:ar vi granskat i Leksand sker ingen bedömning om insatta åtgärder leder mot målet 
utan fungerar mer som en statusuppdatering om vilka insatser som pågår samt ett 
förtydligande av vem som ska göra vad av huvudmännen. Vår bedömning är därför att 
SIP inte används för det ändamål som avses enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 

Vår bedömning är att det finns stora och allvarliga brister i samverkan med regionens 
vårdinsatser från öppenvård och slutenvård. Det är särskilt allvarligt då det är en sårbar 
grupp som är i stort behov av fungerande insatser för att uppnå skäliga 
levnadsbetingelser. Långa väntetider till öppenvårdspsykiatrin samt svårighet för 
brukare att få tillgång till vård i den akuta psykiatrin leder till att kommunen får ett större 
vårdansvar än vad kommunens insatser ska tillgodose med svårigheter att 
tillhandahålla det stöd som individen har behov av. Den bristfälliga hanteringen vid 
utskrivning från psykiatrisk slutenvård drabbar kommunen vad gäller svårigheter att 
säkerställa att individen får det stöd som behövs i samband med hemkomst då inte 
förutsättningar för det ges från regionen. 

Vad gäller kommunens arbete med målgruppen har vi gjort följande iakttagelser. 
Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige mål för verksamheten. Det finns ett mål 
som rör målgruppen psykiskt funktionsnedsatta. Detta följs upp genom indikatorer i 
delårsrapport samt årsredovisning. Kommunens organisering av insatser till 
målgruppen psykiskt funktionsnedsatta fungerar i stort bra och insatsen boendestöd 
upplevs täcka en stor del av de behov som finns hos målgruppen. Det finns en daglig 
sysselsättning dit alla är välkomna och det krävs inget biståndsbeslut för att delta vilket 
är positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv. I Leksands kommun finns en väl utarbetad 
systematik för att upprätta SIP:ar vilket medfört att i princip alla i målgruppen har SIP.  

När individer har psykisk funktionsnedsättning och samtidigt andra svårigheter, 
exempelvis missbruk, demens, somatiska sjukdomar eller är äldre finns vissa hinder för 
att säkerställa att individen får den vård och omsorg som de är i behov av. De 
organisatoriska hindren både internt och i samverkan med andra aktörer leder till att 
ansvaret blir otydligt och den vård och de insatser som finns inte är tillräckliga eller 
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samordnas inte på ett effektivt sätt utifrån individens behov. I detta har till viss del 
samverkan genom Beroendemottagningen minskat en del av hindren och 
samverkansarbetet har även förutsättningar för ytterligare förbättringar.   

Att överenskommelser och rutiner både inom organisationerna och i samverkan följs är 
angeläget för att säkerställa vårdkedjan för denna målgrupp. Det skulle även behövas 
en större flexibilitet som ger utrymme för individuella lösningar då behoven ser mycket 
olika ut för individerna. 

1.1 Revisionell bedömning 
Vår samlade bedömning är att vårdkedjan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inte är fullt ut ändamålsenlig och effektiv. Det dagliga samarbetet 
fungerar oftast men samverkan försvåras när kommunens begränsade verksamheter 
möter regionens bristande resurser, vilket leder till att enskilda inte får de vårdinsatser 
de kan behöva. Det finns relativt tydliga mål och överenskommelser men uppföljningen 
av resultatet av samverkan saknas.  

1.2 Rekommendationer 
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunen att 

 Tillsammans med regionen säkerställa att de överenskommelser som finns för 
samverkan tillämpas i praktiken 

 Tillsammans med regionen säkerställa att uppföljning av samverkan sker och 
att resultaten tas tillvara i förbättringsarbetet 

 Tillsammans med regionen säkerställa att Samordnad individuellt plan, SIP, 
används på ett systematiskt sätt för att individens behov av stöd ska vara 
samordnat och leda mot individens mål 

 Påtala avvikelser till regionen när inte kallelse till SIP sker i samband med att 
patienter skrivs ut från slutenvården  

 Säkerställa att organisatoriska hinder inte försvårar för personer med psykiskt 
funktionshinder tillsammans med annan problematik att erhålla det stöd de har 
rätt till  

 Säkerställa samordningen för äldre med psykisk funktionsnedsättning så att de 
erhåller de vårdinsatser som de behöver 
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2 Inledning/bakgrund 
Psykiatrin har genomgått omfattande förändringar under senare decennier. Sedan 
mitten av 1980-talet har över hela landet skett en avveckling av mentalsjukhus. 
Utvecklingen har också starkt präglats av övergång till öppnare vårdformer. Ytterligare 
kraftiga förändringar kom i och med psykiatrireformen 1995. Syftet med reformen var 
att: 

• minska institutionsboendet 

• förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation 

• öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället 

I och med reformen fick landstingen (regionerna) ansvar för diagnostik, behandling och 
psykiatrisk rehabilitering. Kommunernas ansvar är anskaffning av bostad, boendestöd, 
sysselsättning etc. 

Det delade ansvaret för vården och stödet till dessa personer förutsätter att kommun 
och region samordnar sina insatser på bästa sätt utifrån brukarens behov. 

En stor andel av förstagångssökande i psykiatrin och/eller inom primärvården är 
människor som hamnat i livskriser eller sviktar psykiskt till följd av känslomässiga och 
sociala belastningsfaktorer. Vad de behöver är i första hand att få möta en empatisk, 
professionell person i en samtalskontakt under kortare eller längre tid. Ibland kan också 
behövas kompletterande medicinering, samverkansinsatser, exempelvis med 
socialtjänsten eller försäkringskassan. 

För alla dessa personer, liksom för personer med mer långvariga psykiatriska 
funktionsnedsättningar, är det viktigt att vården och stödet är lättillgängligt, att 
kontakten med psykiatrin snabbt etableras och att den fortsatta kontakten inom 
kommunen präglas av kontinuitet. För patienter med mera allvarlig störning är 
kontinuiteten naturligtvis minst lika betydelsefull. En viktig grupp är personer med s.k. 
samsjuklighet dvs. att en person har både psykiatrisk diagnos, som till exempel 
schizofreni, andra psykostillstånd, bipolär sjukdom eller allvarlig personlighetsstörning, 
och konstaterat missbruk av alkohol eller andra substanser. En annan viktig grupp är 
äldre personer med psykisk ohälsa. Omkring 20 procent av alla äldre lider idag av 
psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är ca 25 procent av Sveriges befolkning 65 år och 
äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av de större folksjukdomarna. Det innebär att det 
ställs stora krav på det psykiatriska stödet inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten till denna grupp. 

Mot denna bakgrund har revisorerna i flertalet av länets kommuner och Region Dalarna 
beslutat att granska vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

2.1 Revisionsfrågor 
Syftet har varit att granska ändamålsenlighet och effektivitet i vårdkedjan för personer 
med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av insatser från såväl kommun som 
landsting. I detta ligger att bedöma om samverkan i vårdkedjan för målgruppen 
planeras, styrs, genomförs, utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt.  
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Delfrågor och svar utifrån granskningen: 
Inom ramen för att uppnå det grundläggande syftet kommer granskningen att fokusera 
följande revisionsfrågor:  

 Finns en gemensam styrning och uppföljning av samverkan kring målgruppen? 

 Finns styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 
huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? 

 Hur fungerar samverkan? Tillämpning av dokumenten? 

 Vilken tillgänglighet finns till såväl kommunernas insatser som till insatser i 
primärvården och i den specialiserade psykiatrin? 

 Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 

 Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning 
kopplad till mål för samverkan? 

 Hur säkerställer kommunerna att de sköter sina delar i arbetet med målgruppen 
(styr, följer upp och förbättrar)? 

 Hur säkerställer regionen att de sköter sina delar i arbetet med målgruppen 
(styr, följer upp och förbättrar)? 

 Hur uppmärksammas målgruppen äldre med psykisk ohälsa? 

 Upplever brukarna att samverkan mellan huvudmännen fungerar? 

 Hur säkerställer verksamheterna att medarbetarna har rätt kompetens? 

 

Sammanfattande svar till respektive revisionsfråga lämnas i rapportens sista kapitel. 

2.2 Avgränsning 
Vi vill understryka det som står i syftet, att uppdraget avgränsas till de som är i behov 
av insatser från såväl kommun som landsting. Ett slumpmässigt urval har genomförts 
av 4 -8 SIP:ar (samordnade individuella planer) i varje kommun för att närmare granska 
vårdkedjans ändamålsenlighet och effektivitet.  

2.3 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Jenny Thörn, kommunal yrkesrevisor. 

Representanter från de granskade verksamheterna har sakgranskat rapporten. 

2.4 Metod och projektorganisation 
Föreliggande rapport är en av flera kommunvisa rapporter. Här redovisas våra 
iakttagelser och bedömningar kopplade till den enskilda kommunen. En samlad bild av 
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vårdkedjan i ett länsperspektiv redovisas vid det gemensamma mötet då alla 
deltagande kommuners och regionens revisorer bjuds in. 

En beskrivning över använd metod och projektorganisation återges i bilaga 1. 

2.5 Revisionskriterier 
Följande lagar och övriga dokument utgör granskningskriterier i denna granskning: 

 Överenskommelse mellan landstinget (regionen) och kommuner om hur man 
samarbetar kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

 SIP (Samordnad individuell plan) ska upprättas när individen har behov det 
enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 

 Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ställer även krav på att 
verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmande och 
integritet. 

 Nationella riktlinjer finns inom flera relevanta områden (schizofreni, 
missbruk/beroendevård) 

 SUS (samverkan vid utskrivning från slutenvård) gäller sedan 1 januari 2018 
och ställer krav på berörda huvudmän kring samverkan och fast vårdkontakt 
bl.a. 
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3 Resultat av granskningen 

Organ och samarbete i länet och Leksands kommuns deltagande  
I Dalarna finns sedan flera år en etablerad stödstruktur för kommunernas och 
landstingets arbete med socialtjänst och hälso- och sjukvård som varit organiserat 
inom ”gamla” Region Dalarna. Det har funnits en politisk styrning genom 
välfärdsberedningen som anger inriktningen och ett tjänstemannanätverk 
(chefsnätverket) bestående av socialchefer/omvårdnadschefer från kommunerna och 
hälso- och sjukvårdsdirektör från landstinget. Chefsnätverket tar upp samverkansfrågor 
som behöver hanteras på regional nivå. Till sin hjälp har chefsnätverket fem 
arbetsgrupper som benämns Regionala Utvecklingsgrupper (RUG). Följande 
organisationsskiss är hämtad från nya Region Dalarnas hemsida: 

 

 

Källa: Länsgemensam analys och handlingsplan 2018. Uppdrag psykisk hälsa. 

 

Bland uppgifterna finns regiongemensamma rutiner och instruktioner för samverkan 
och gemensamma processer. Arbetet har tidigare styrts utifrån en årsplan som 
beslutats av chefsnätverket och ytterst av den tidigare direktionen vid gamla Region 
Dalarna. I och med bildandet av nya Region Dalarna kommer arbetet eventuellt att 
organiseras på ett nytt sätt, se nedan. 

Från minnesanteckningar RUG-vuxenpsykiatri februari 2019: 

”RUGarna fortsätter sitt arbete första halvåret 2019 eller tills annan information 
kommer. Enligt de diskussioner som pågår så kommer RUGarna och ersätts av 
arbetsgrupper som kommer att ligga direkt under en styrgrupp. Styrgruppen ska utses 
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av förvaltningschefsnätverket och föreslås bestå av tre representanter från 
kommunerna (de personer som har nationella uppdrag i NSK-S och 
socialchefsnätverket samt ordförande (eller vice ordförande) i 
förvaltningschefsnätverket, tre representanter från landstinget/nya Region Dalarna och 
hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer från psykiatrin och primärvården samt den 
chef som tillsätts för avdelningen Hälsa och Välfärd. Utvecklingsledarna ska vara 
adjungerande efter behov. Styrgruppen ersätter nuvarande AU (Arbetsutskottet), 
träffas mer frekvent än förvaltningschefsnätverket, behandlar frågor från 
arbetsgrupperna, utser representanter arbetsgrupper och vilken utvecklingsledare som 
ska leda eller delta i arbetsgruppen.” 

RUG-vuxenpsykiatri 

Ambitionen är att arbetet ska leda till lokal samverkan på kommunnivå och ökad 
följsamhet till saker som ska förbättras. I samverkansarbetet på länsnivå ska generella 
förbättringsområden identifieras och de centrala resurserna ska bistå med metoder, 
verktyg, rutiner mm. Enligt företrädarna för denna RUG-grupp har förbättringar skett för 
målgruppen utifrån denna ansats. 

Utvecklingsledaren har årligen tagit fram en handlingsplan för RUG-gruppen vilken 
fastställts av det tidigare chefsnätverket. På grund av de förändringar som annonserats 
har ingen handlingsplan för 2019 tagits fram utan arbetet med åtgärder från 2018-års 
plan har fortsatt. 

Exempel på mål i handlingsplanen från 2018 är: God hälsa och god livskvalitet, SIP 
(samordnad individuell plan) & SUS (Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård) ska erbjudas till alla som har behov av samordning, Vård- och 
stödsamordnare/Case manager, ska erbjudas till alla med psykiska 
funktionsnedsättningar och komplexa vård och stödbehov som har behov av det, 
Brukares och anhörigas situation ska uppmärksammas och deras erfarenheter tas 
tillvara i förbättringsarbetet, Sammanhållen vårdkedja för personer med 
självskadebeteende ska utvecklas.  

Utvecklingsledaren har varit projektledare för ett länsgemensamt projekt för att utveckla 
och förbättra denna sistnämnda vårdkedja tillsammans med företrädare för 
socialpsykiatrin och Regionens psykiatri. En slutrapport presenterades i december 
2018. 

 

3.1 Övergripande om kommunens arbete med stöd till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Mål och strategi  
Utifrån visionen ”Det är lätt att leva i Leksand” fastställer fullmäktige årligen mål för 
verksamheterna i kommunen. Målen följs upp med bestämda indikatorer. Det finns ett 
mål som rör målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.  
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Mål 2: Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större 
inflytande och mer utvecklande vardag samt utveckla stödet till anhöriga. 

Indikatorer till målet är: 

 Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom 
äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning 

 Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom LSS 
verksamheten 

 Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit 

 

I kvalitetsredovisningen för 2018 står följande. För att säkerställa kvaliteten i 
verksamheten för kund och personal arbetar vård och omsorg med ett systematiskt 
arbetssätt genom att följa upp både ekonomiska och kvalitets resultat, analysera och 
värdera samt planera, prioritera och förbättra verksamheten regelbundet. Sektorn 
arbetar efter de rutiner och processer samt de framtagna styrdokument som beskriver 
och fastställer det som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. 

Organisation, roller och ansvar och samordning i kommunen  
Leksands kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse med fyra utskott och fyra nämnder (individnämnd, jävsnämnd, 
valnämnd, samt krisledningsnämnd). Det finns även tre gemensamma nämnder med 
andra kommuner.  

Det är utskottet för vård och omsorg samt utskottet för lärande och stöd som fattar 
beslut eller bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor för målgruppen psykiskt 
funktionshindrade.  

Kommunen har all verksamhet i en förvaltning som är indelad i fyra sektorer. För 
gruppen psykiskt funktionshindrade erbjuds insatser inom såväl sektorn för vård och 
omsorg där biståndshandläggning samt verkställighet för boendestöd och 
dagverksamhet sker. I sektorn för lärande och stöd är individ- och familjeomsorg 
organiserad med verksamhetsområden inom missbruk och ekonomiskt bistånd. Det är 
också i sektorn för lärande och stöd som beslut om extern boendeplats tas. 

Insatser som erbjuds målgruppen psykiskt funktionsnedsatta i Leksands kommun är 
boendestöd, dagverksamhet samt personligt ombud.  

Dataunderlag och kunskap om hur bra kommunens verksamhet är för 
målgruppen 
Kommunen och Region Dalarna har upprättat en rad överenskommelser som omfattar 
gruppen personer med psykiskt funktionshinder. Nedan presenteras de mest 
betydande.  
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I den länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och region i 
Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år som länets 
kommuner och Region Dalarna har undertecknat framgår hur samverkan ska utformas.  

I samverkansdokumentet beskrivs bakgrund, definition av målgruppen, syfte med 
överenskommelsen, gemensamma mål och parternas övergripande ansvar mm. 

I de rutiner som beskrivs ingår vård och stödsamordning, samordnad plan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, samordnad individuell plan (SIP) mm. 
Överenskommelsen reglerar dock inte hur uppföljning av överenskommelsen ska 
genomföras eller hur resultatet av överenskommelsen ska följas upp eller utvärderas. 

Kommunerna i Dalarna har gemensamt tagit fram en länsövergripande vägledning för 
vård av självmordsnära vårdtagare med tillhörande rutiner för arbete i kommunal vård 
och omsorg. Denna vägledning har beslutats av Länsnätverk för förvaltningschefer. I 
dokumentet framgår att tiden närmast efter en utskrivning från psykiatrisk vård är en 
riskperiod för självmordsnära vårdtagare. Utskrivningen måste därför planeras väl. 
Samordnad vårdplaneringen ska alltid ske efter utskrivning från slutenvård eller 
självmordsförsök. Planering för eftervård och rehabilitering ska ske i god tid innan 
utskrivning.  

Det finns även lokala överenskommelser mellan enskilda kommuner och Region 
Dalarna som avser att förtydliga tillämpningen av den regionala överenskommelsen. 
En lokal överenskommelsen kallad ”Väven” har tagits fram mellan Leksands kommun 
och Öppenvårdspsykiatrin Rättvik/Leksand, Region Dalarna. Den är senast reviderad 
2018-11-07. Den ska tydliggöra samverkan mellan kommun och landstinget (numera 
regionen) kring person med psykisk funktionsnedsättning. En lokal styrgrupp finns där 
sektorchefer i kommunens utskott Lärande och stöd samt Vård och omsorg ingår. Från 
Region Dalarna ingår verksamhetschef för Leksands vårdcentral samt enhetschef för 
Öppenvårdspsykiatrin i Rättvik. I styrgruppen sker ett utbyte på chefsnivå om missbruk, 
ungdomshälsa, äldre och frågor inom socialpsykiatrin. En beredningsgrupp finns också 
för den lokala samverkan med uppdraget att underlätta samverkan och skapa en 
mötesplats för att lösa gemensamma frågor på ett smidigt sätt samt arrangera 
”psykiatrins dag” en gång per år.  
 
I Leksands kommun har man även en lokal samverkansöverenskommelse för att 
samordna insatser för personer med riskbruk eller missbruk av alkohol, narkotika, 
doping, läkemedel eller spelberoende. Samverkan kallas Beroendemottagningen och 
sker tillsammans med vårdcentralen i Leksand samt Öppenvårdspsykiatrin 
Leksand/Rättvik. Till skillnad från den lokala överenskommelsen för psykiskt 
funktionsnedsatta så sker arbetet inom beroendemottagningen genom avsatt tid varje 
vecka med beredning av ärenden. Klient/patient deltar inte i dessa möten men efter att 
samtycke inhämtats sker en första handläggning och kallas till en SIP inom fyra veckor 
då patienten/klienten deltar. Mål för beroendemottagningen är att öka tillgängligheten 
så att individer ska kunna få en första kontakt inom två veckor samt att vårdkedjan för 
dessa personer optimeras på hemmaplan. Det finns även en skrivelse i 
överenskommelsen att ett mål är att minska externa placeringar i den här gruppen.  
På kommunens hemsida finns information om de insatser kommunen har för personer 
med psykisk ohälsa.   
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Leksands kommun har gjort en egen brukarenkät. Den visar att målgruppen är nöjda 
med insatsen från kommunen och känner sig trygga. I senaste undersökningen kom 
det fram att de inte vet var de kan lämna klagomål eller på vilket sätt de kan påverka tid 
för sin insats efter egna önskemål. I den egna brukarenkäten har man förenklat 
frågorna från den nationella mätningen samt erbjudit stöd i samband med besvarandet 
av enkäten.   

I en länsgemensam analys och handlingsplan från 2018 har kommuner och landstinget 
i Dalarna gjort en sammanställning av genomfört analysarbete och uppföljning av 
arbete som pågått i olika arbetsgrupper kallat RUG (se vidare under punkt RUG 
funktionsnedsättning/psykiatri). Informationen som ligger till grund för 
sammanställningen utgår främst från Socialstyrelsens öppna jämförelser. 

Av sammanställningen framgår bland annat att alla Dalarnas kommuner har socialjour, 
men endast en kommun bedriver uppsökande verksamhet till personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Det finns dock uppsökande verksamhet till de som riskerar att 
förlora sitt boende i sju av länets kommuner. 

Åtta av femton kommuner har rutin för information om SIP. Det motsvarar 53 %, att 
jämföra med siffran 51 % för landet i övrigt. 

Vidare framgår av sammanställningen att det finns brister beträffande rutiner för interna 
samordningen i enskilda ärenden. Några kommuner har utarbetat rutiner för 
samordning på alla efterfrågade områden medan andra kommuner helt saknar rutiner.  

Enligt socialstyrelsens Nationella riktlinjer vid schizofreni anges att kommunen ska 
erbjuda rekommenderade kunskapsbaserade insatser. Case Management integrerade 
team (Vård- och stödsamordning) erbjuds i elva dalakommuner. IPS (Individanpassat 
stöd till arbete) erbjuds i fyra kommuner, ”Bostad först” erbjuds i två kommuner och 
ESL (ett självständigt liv) i två kommuner. Jämfört med riket i sin helhet så är resultaten 
i Dalarna genomgående sämre på dessa områden. Alla 15 kommuner erbjuder 
Personligt Ombud. 

Sammanfattningsvis konstateras rapporten att alla kommuner brister i systematisk 
uppföljning då ingen kommun använder resultatet av dokumenterad uppföljning i 
verksamhetsutvecklingen. 

Uppföljning 
Uppföljning på individnivå sker främst i genomförandeplaner för individer och 
genomförs av utsedd ”näransvarig” från boendestöd. En viss uppföljning sker i 
samband med SIP tillsammans med Öppenvårdspsykiatrin och ev. andra samverkande 
parter. Den uppföljning som sker i SIP handlar främst om att gå igenom de insatser 
som pågår för individen och inte hur individen når sina kort- och långsiktiga mål.  

I sektorns systematiska kvalitetsarbete finns en tydlig rutin för att följa upp och förbättra 
verksamheten. Ett flertal nationella mätningar och jämförelser genomförs tillsammans 
med egna brukarenkäter.  

I kvalitetsrapporten för 2018 finns följande beskrivning av hanteringen av klagomål och 
synpunkter. Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter och avvikelser analyseras, 
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utreds, dokumenteras, åtgärdas och sammanställs av respektive berörd enhetschef. 
Enhetschef skickar dessa vidare till avdelningschef, därefter går uppgifterna till vård 
och omsorgsutskottet.  

Av de gemensamma regionala överenskommelser som Dalarnas kommuner och 
region Dalarna har överenskommit framgår inte hur uppföljning av överenskommelsens 
resultat ska genomföras utöver att överenskommelsen ska revideras årligen. I 
intervjuer har framkommit att arbetet följs upp men att det sker på övergripande nivå. 
Det sker en viss uppföljning på KOLA-möten som det kallas i styrgruppen för den 
lokala överenskommelsen mellan kommun och landsting men vi har i granskningen 
inte tagit del av någon dokumentation av detta.  

I intervjuer framkommer att mycket av tidigare möten och aktiviteter för samverkan har 
ersatts i och med samverkan vid SIP.  

Kommentarer och bedömningar 
Leksands kommuns fullmäktige har antagit en målsättning inom det sociala området 
som har direkt bärighet på målgruppen personer med psykiskt funktionshinder. 
Målsättningen följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och egna 
brukarundersökningar genomförs för att följa upp hur brukarna upplever kommunens 
insatser.  

Kommunens organisation av insatser för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta är i 
stora delar ändamålsenlig och effektiv. Det finns däremot brister i samordningen när 
insatser sker över organisationsgränser, exempelvis missbruk eller äldreomsorg. 

Det sker inte någon uppföljning av samverkan vilket kan leda till en risk att vårdkedjan 
för målgruppen inte fungerar så bra som den skulle kunna ges möjlighet till.  

3.2 Arbetet i praktiken med personer med psykisk 
funktionsnedsättning i kommunen 

Generellt om arbetet vid besökta enheter för att tillgodose behov hos 
målgruppen 
Det är en biståndshandläggare som tar beslut om insatser för målgruppen. Det har 
skett en utökning av dennes arbetstid avseende handläggning inom socialpsykologi 
pga. ökade behov från individer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 
Handläggaren beslutar om samtliga insatser som individer kan ha för stöd i hemmet, 
dvs. boendestöd, hemtjänst, nattpatrull och kontaktperson.  

Boendestöd är den vanligaste insatsen för psykiskt funktionsnedsatta i kommunen. Det 
är ca 40 personer som har beviljats insatsen. Boendestöd kan beviljas från en person 
gått ut gymnasiet till den fyller 65 år. Det är dock ingen skarp gräns uppåt utan beslut 
tas efter enskild bedömning. Individer kan få beslut om boendestöd utan att ha en 
diagnos, exempelvis i väntan på utredning och de har en kontakt med 
Öppenvårdspsykiatrin. 
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Det framgår i intervjuer att det sker en bra uppföljning kring beslut och utförda insatser 
inom boendestöd. Besluten tas med några timmars flexibilitet så att boendestödjarna 
har ett visst eget spelrum att utöka eller minska tid så att det blir flexibelt för brukaren 
och arbetsgruppen. Vid stadig förändring i behov tas nytt beslut över längre tid. 

Boendestödjarna utgår från ett LSS-boende och från dagverksamheten och är 
uppdelade i två arbetslag. Boendestöd erbjuds 12 timmar om dagen och det finns även 
tillgång till nattpatrull vid behov. En näransvarig utses för de brukare som har 
boendestöd. Det är den personen som upprättar individuell genomförandeplan samt 
deltar på SIP med brukaren.  

Boendestöd beviljas inte till personer med känt missbruk men det förekommer att 
personer ändå har beslut om boendestöd trots samsjuklighet. Boendestödjarna har bra 
kunskap om det stöd som finns inom kommunens öppenvård för missbruk och kan 
försöka hjälpa till att motivera individer att söka hjälp där. I vissa fall tas beslut om 
hemtjänst. Många gånger är individen redan känd av Individ- och familjeomsorgen och 
en bra dialog förs med biståndshandläggaren inom socialpsykiatrin.  

Det finns en öppen dagverksamhet dit alla med behov är välkomna. Det behövs inget 
beslut om insats för att delta vilket är bra för att det sänker tröskeln för brukaren att 
delta i dagverksamheten. Nackdelen är att ingen uppföljning sker om det finns behov 
av annan insats med annan form av daglig sysselsättning samt svårt att bedöma hur 
många som har behov av insatsen dagverksamhet men som inte tar sig dit.  
Dagverksamheten är främst för att bryta social isolering men om behov finns så ordnar 
chef för dagverksamheten en kontakt med AME för sysselsättning. AME kan i sin tur 
kontakta dagverksamheten med individer som behöver komma dit som inte är redo för 
den verksamhet som AME kan erbjuda.  

Enligt intervjuer upplevs samordningen internt i kommunen fungera bra för 
målgruppen. I vissa fall kan andra verksamheter inom kommunen tycka att boendestöd 
kan utföra saker som inte är inom deras ansvarsområde exempelvis hjälp med olika 
papper, bankbesök osv. Detta då det är smidigt när de ändå ska besöka individen.  

Det framkommer i intervjuerna att kontakten och samverkan med 
Öppenvårdspsykiatrin har försämrats sedan de stängde mottagningen i Leksand. Det 
är svårt för många inom målgruppen att ta sig till Rättvik när de har behov att besöka 
ÖPV. Boendestödjarna i Leksands kommun har viss delegering av medicin vilket är bra 
för då slipper brukaren åka till Rättvik för det. Hemtjänsten har också viss delegering av 
medicin till psykiskt funktionsnedsatta. Öppenvårdpsykiatrin besöker dagverksamheten 
i Leksand en dag i veckan, lämnar mediciner i förvaring till kommunen som sedan 
kommunens medarbetare lämnar till brukarna samt gör hembesök vid behov hos 
någon i målgruppen.  

I intervjuer har framkommit att kommunens insatser för psykiskt funktionsnedsatta 
bedöms vara tillräckliga för att tillgodose målgruppens behov när det inte finns någon 
ytterligare problematik. Däremot saknas insatsen boendestöd med inriktning mot 
missbruk eller annan liknande insats där brukaren kan få stöd med motivation, följa 
med på läkarbesök eller annan myndighet eller liknande, dagverksamhet där personer 
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med missbruk eller samsjuklighet är välkomna, stödboende för unga med allvarlig 
psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.  

Vid samsjuklighet som är relativt vanligt i målgruppen så uppstår ibland 
ställningstaganden om vad som ska behandlas primärt, missbruket eller den psykiska 
ohälsan. Enligt forskning som intervjupersonerna hänvisar till så finns evidens för att 
missbruk och den psykiska ohälsan ska behandlas parallellt för att individer ska 
komma ur sitt beroende och få ett bättre mående i sin psykiska sjukdom. Men så 
fungerar det inte i Dalarna. Här krävs att individen ska vara drogfri minst tre månader. 
När en behandling har genomgåtts får brukaren ändå inte tid för bedömning inom den 
psykiatriska öppenvården vilket leder till att personen hinner återgå till missbruk, ofta 
pga. måendet i den psykiska ohälsan som fortfarande inte kommit under behandling.  

Förutom samsjuklighet finns det också andra parametrar som försvårar arbetet och 
samordningen för målgruppen, både internt i kommunen men även i samverkan med 
Regionen. Det kan vara att individen är ung, äldre, dement, diabetiker eller har annan 
somatisk sjukdom. Vid intervjuer framförs att Öppenvårdspsykiatrin ofta uttrycker att 
dessa individer är kommunens ansvar och att den vård och stöd som finns inom 
exempelvis särskilt boende ska tillgodose dennes behov.  

Om individen är bostadslös är det ytterligare en försvårande omständighet då 
exempelvis boendestöd beviljas i det ordinära boendet, även andra insatser kan vara 
svåra att verkställa om brukaren inte har en bostad där hen är skriven. 

Vid behov av boendeplats så köper kommunen externa boendeplatser men det har inte 
skett på de senaste åren. Om behov uppstår så är det sektorn för Lärande och stöd 
som hanterar detta, men i intervjuer har framkommit att det sker i dialog med 
biståndshandläggaren för socialpsykiatrin. I vissa fall sker dock en bristfällig 
överlämning när extern placering behövs, brukaren kan ha haft en långvarig och 
omfattande insats inom socialpsykiatrin som sedan övergår i behov av boende. När 
detta beslut ska fattas tar Individ- och familjeomsorgen över och har inte samma syn 
på brukarens behov eller saknar historik för att göra en rättvis bedömning.  

Från kommunens sida upplevs en okunskap från regionen vad gäller det ansvar som 
kommunen har. På grund av resursbrist inom ÖPV eller brister i hanteringen vid 
utskrivning från slutenvården bedöms patienter ha behov av insatser som inte 
kommunen har inom sitt ansvar. Individer sägs också få söka akut psykvård upprepade 
gånger på kort tid då de inte blir inskrivna utan får åka hem direkt utan behandling. 
Eller så bedöms patienten medicinskt färdigbehandlad och ska fortsätta med befintliga 
insatser i den samordnade planen för utskrivning som upprättas vid hemgång. 
Individen uttrycker sedan självmordstankar direkt vid hemkomst och behöver återigen 
söka till den akuta psykiatriska vården.  

Arbetet med att säkerställa kompetensen hos medarbetarna när det gäller 
förmågan att tillhandahålla stöd mm. utifrån målgruppens behov 
Kommunen har en utbildare internt inom psykisk sjukdom. All personal inom vård och 
omsorg har genomgått utbildning inom det. Det har även genomförts en utbildning om 
psykisk ohälsa för äldre.  
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Kommunen har utbildat medarbetare inom boendestöd i Case Management som var 
en överenskommelse med regionen men det är i nuläget ingen från 
öppenvårdspsykiatrin som arbetar med detta så det går inte att tillämpa arbetssättet.  

Boendestöd har stöttat hemtjänsten med arbetssätt för att möta personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för att det ska bli bättre för individen. Kommunen har också haft 
och planerar kunskapshöjande insatser för kommunens medarbetare kring missbruk. 
Rådgivarna inom missbruk från primärvården har deltagit och informerat om vad man 
kan göra när man möter en person med missbruksproblematik.  

Enligt lokal överenskommelse mellan kommun och region ska Öppenvårdspsykiatrin 
genomföra en årlig utbildning för kommunens medarbetare. Enligt intervjuer sker ingen 
utbildning pga. resursbrist hos ÖPV. Psykiatrins dag som också finns med i 
överenskommelsen genomförs i samverkan mellan kommun och ÖPV av den lokala 
beredningsgruppen och är en form av kompetenshöjande insats samt tillfälle för att 
dela information om verksamheter för målgruppen.    

I samverkan med Region Dalarna upplever kommunen att det finns stora brister 
gällande kompetens och resurser inom regionens psykiatri. Det leder bland annat till 
långa väntetider för individer som inte är inskrivna hos öppenvårdspsykiatrin. I vissa fall 
leder det till att individer får en försämring i sitt mående då ingen behandling kan 
påbörjas. Ansvaret för dessa individer hamnar hos kommunen som får ta ett större 
vårdansvar än de ska inom den kommunala omsorgen. Då ingen utredning eller 
behandling påbörjats är det också svårt att göra bedömningar utifrån brukarens behov 
och besluta om rätt insats. I vissa fall sker en så stor försämring att individen måste 
söka akut psykvård eller placeras på externt boende då kommunens insatser inte är 
tillräckliga. För individer som redan är inskrivna i den psykiatriska öppenvården upplevs 
det fungera bättre.  

Förebyggande insatser för att förhindra psykisk ohälsa 
Det sker inte något förebyggande arbete för att förhindra psykisk ohälsa till personer 
över 18 år.  

Förebyggande insatser finns till viss del för unga och kommunen har även utvecklat sitt 
anhörigstöd. Ett riktat arbete har skett genom projektet ”FINSAM” där en 
ungdomscoach har lokaliserat ”hemmasittare” som annars är svåra att upptäcka då de 
inte själva ansöker om någon vård eller stöd. Coachen har då gjort hembesök för a 

I verksamheten pågår ständigt ett arbete med att försöka reducera effekterna av 
brukares psykiska sjukdom/ohälsa genom insatser i riktning mot att bryta social 
isolering samt genom att skapa förutsättning för en fungerande läkemedelsbehandling 
mm. Brister i samverkan med psykiatrin, framförallt öppenvårdspsykiatrin beskrivs dock 
försvåra arbetet. 

Handläggningstider och tillgång till insatser i rimlig tid 
Verksamheten har som mål att utredningstiden samt beslut om insats ska ske 
skyndsamt och efter behov.  

254



 

 15 
 

© 2019 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 

Utbud och tillgång till hälso- och sjukvård 
Det är i första hand primärvården eller psykakuten som brukare i kommunen söker 
vård. I intervjuerna beskrivs tillgången till sjukvård för gruppen psykiskt 
funktionsnedsatta som bristfällig. Brukarna har uttryckt att de inte känner sig betrodda 
av sjukvården och blir hänvisade till ÖPV trots somatiska besvär.  

För personer med boendeinsats upplever kommunen att regionen anser att de behov 
som uppstår ska lösas på boendet även när det går utanför kommunens 
ansvarsområde.  

En annan grupp som beskrivs hamna i svårighet att få nödvändiga insatser av regionen 
är personer med samsjuklighet som inte erbjuds insatser från regionen såvida inte 
personens beroendeproblematik är behandlad. 

Kommunen har en samverkan med avd. 60 (länsvuxenpsykiatrisk mottagning), avd. 65 
(beroendemottagning) på Falu lasarett samt LARO-mottagningen. Intervjupersonerna 
upplever att samverkan med dessa behöver utvecklas. 

Det är endast för somatiska sjukdomar som brukare i vissa fall får beslut om 
hemsjukvård.  

Slutenvården upplevs ha allvarliga brister och patienter blir i vissa fall inte inskrivna 
utan får åka hem. Vid grön process meddelas boendestöd direkt att patient är på väg 
hem och vid röd process sker en videokonferens med vårdplanering.  

Uppföljning av i vilken grad beviljade insatser faktiskt har genomförts 
Det sker en kontinuerlig uppföljning av hur stor del beviljade insatser utförs. Detta 
rapporteras även till utskottet för vård och omsorg. I intervjuer framkommer att det 
beviljas mer insatser än vad som utförs då det händer mycket för den här målgruppen 
som påverkar hur mottaglig brukaren är för sina beviljade insatser.  

Att biståndshandläggaren sätter beslut med viss flexibilitet har gett boendestödjarna 
större möjligheter att anpassa stödet till brukare utifrån förutsättningar som råder.  

Kunskapen om hur berörda individer upplever att samverkan fungerar 
Det har inte framkommit något i granskningen om hur individer upplever just 
samverkan men brukarenkäten visar att målgruppen i stort är nöjda med kommunens 
insatser.  

Samverkan genom beroendemottagningen fungerar bra, mycket tack vare att det skett 
en ökad tillgänglighet och samordning av insatser för personer i missbruk.  

Särskilda insatser eller uppmärksamhet kring gruppen äldre med psykisk 
funktionsnedsättning 
Det har genomförts utbildningar inom området äldre med psykisk funktionsnedsättning 
och det finns en medvetenhet i verksamheten om de brister som finns. Det leder till att 
förbättringsåtgärder kan initieras.  
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I intervjuer har framkommit att det är problematiskt med äldre som har en psykisk 
funktionsnedsättning. Man känner till att det finns äldre i kommunen som har hemtjänst 
eller särskilt boende som lider av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning, 
missbruksproblematik eller samsjuklighet. Det upplevs svårt att få vård och stöd till 
äldre som förutom samsjuklighet även kan ha ytterligare problematik med demens, 
diabetes eller annan somatisk sjukdom. Kommunens öppenvård för missbruk riktar sig 
inte till äldre men den Beroendemottagning som finns i samverkan med regionen har 
hanterat dessa ärenden. Samverkan mellan Beroendemottagningen och 
biståndshandläggare och hemtjänsten behöver utvecklas för att få en samsyn i stöd för 
dessa individer.  

Kommentarer och bedömningar 

Vår bedömning är att Leksands kommuns organisation för att möta gruppen personer 
med psykiskt funktionshinder i stora delar fungerar väl. När brukare har andra 
svårigheter, t.ex. samsjuklighet, är äldre, har stora vårdbehov eller är bostadslös finns 
vissa brister vad gäller att samordna insatser som brukaren har behov av. Det gör att 
enskilda med behov av insatser från olika verksamheter riskerar att falla mellan 
stolarna och inte få sina stödbehov tillgodosedda. Sammantaget med en bild av att 
regionens psykiatri beskrivs vara otillräcklig framkommer en uppenbar risk för att 
enskilda kan fara illa.  

Vår bedömning är att det finns stora och allvarliga brister i samverkan med regionens 
vårdinsatser från öppenvård och slutenvård. Det är särskilt allvarligt då det är en sårbar 
grupp som är i stort behov av fungerande insatser för att uppnå skäliga 
levnadsbetingelser.  

Vi ser behovet av en fungerande uppföljning och kraftfulla åtgärder för att komma till 
rätta med bristerna som nödvändiga. 

3.3 SIP:ar – substansgranskning 
Nedan sammanfattar vi vad som framkommit i den särskilda substansgranskning som 
skett av samordnade individuella vårdplaner (SIP:ar). Den använda metoden och de 
specifika underlagen redovisas i bilaga 2. 

Vid granskningen av SIP framkom att begreppet SIP används vid såväl samordnade 
insatser i en gemensam individuell plan i det samverkansarbete som sker för individer 
som har insatser hos främst öppenvårdspsykiatrin men även i vissa fall regionens 
övriga verksamheter, kommunen och i vissa fall Försäkringskassan och/eller 
Arbetsförmedlingen.  

Begreppet SIP används även vid dokumentation av samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård trots att detta i praktiken inte är någon samverkan utan en 
vårdplanering från slutenvården när patienten skrivs ut. Information om patienten 
dokumenteras i regionens verksamhetssystem Take Care där kommunerna har en 
modul för att läsa begränsad information och få förutsättningar att planera insatser 
kring individer som blir utskrivna.  
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I vår granskning har vi granskat samordnade insatser mellan Region och kommun etc. 
som beskriv i 2 kap 7 § SoL. 

Biståndshandläggare har slumpmässigt valt ut det antal SIP vi har bett om beroende av 
kommunens storlek. Det har visat sig att det krävs god kännedom om de brukare som 
har SIP för att kunna ta fram dessa då de är inscannade som ärenden i 
verksamhetssystemet men inte kan överblickas på ett bra sätt. SIP:ar finns även i 
pappersakten för samtliga brukare.  

I Leksands kommun upprättas SIP för alla i målgruppen som har samordnade insatser 
mellan region och kommun. Det har tidigare varit biståndshandläggaren som kallar till 
alla SIP men det har skett en förändring så nu kallar även Öppenvårdspsykiatrin till 
dessa.  

I Leksands kommun har vi granskat fyra SIP:ar utifrån de kriterier som ställts upp i 
metoden, se bilaga 2. 

 

FRÅGA Sammanfattning av vad som framkommit i 
de fyra utvalda SIP:arna 

Finns tillgång till SIP:en via det digitala 
verksamhetssystemet? 

Ja, samtliga 

Finns mål med SIP:en som en del i 
själva planen?  

Ja i samtliga 

Finns uppgift om vilka som var kallade 
och vilka som deltog eller uteblev?  

Ja i samtliga  

Finns en beskrivning av vem som ska 
göra vad? 

Ja i samtliga  

Framgår det vem som har det 
övergripande ansvaret för SIP:en? 

Ja i samtliga   

Har SIP:en följts upp?  Ja, samtliga 

Om SIP:en har följts upp, finns 
dokumentation av uppföljningen 
tillgänglig i SIP eller på annat sätt via 
verksamhetssystemet? 

Ja, samtliga  
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Finns någon bedömning av om insatta 
åtgärder leder mot målen (om mål 
finns) eller om insatserna bedöms 
innebär att individens behov är 
tillgodosedda?  

Nej, endast i en  

 

Kommentarer och bedömningar 
Av de SIP:ar vi granskat finns samtliga inscannade i verksamhetssystemet men 
förvaras även i pappersakten för individen. Även uppföljning av SIP hanteras på 
samma sätt.  

I intervjuer har även framkommit att Öppenvårdspsykiatrin vid tillfällen inte har 
möjlighet att delta när kallelse till SIP skickas.  

Exempel på långsiktiga mål som angetts i SIP är studera, få en bättre fysisk hälsa, 
återgå till heltidsarbete, besöka dagverksamheten oftare, bli mer självständig.  

I de flesta SIP:ar sker ingen bedömning om insatta åtgärder leder mot målet utan 
fungerar mer som en statusuppdatering om vilka insatser som pågår samt ett 
förtydligande av vem som ska göra vad. På vilket sätt insatser leder till målen följs upp i 
den individuella genomförandeplanen. Vår bedömning är att de långsiktiga målen till 
stor del fungerar som mål för individen att nå en större självständighet men att detta 
inte följs upp. 

Vår bedömning är att SIP inte används för det ändamål som avses enligt 2 kap. 7 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL och 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 
HSL. 

 

 

4 Svar på revisionsfrågor 
Den övergripande revisionsfrågan besvaras sist. 

Finns en gemensam styrning och uppföljning av samverkan kring målgruppen? 
Region Dalarna och kommunen har undertecknat en länsöverenskommelse om 
samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska 
funktionsnedsättningar från 18 år.  

Överenskommelserna reglerar hur samverkan ska gå till, däremot framgår inte när och 
hur uppföljning av överenskommelserna ska genomföras.  

Vi bedömer att uppföljningen av överenskommelserna inte är tillräcklig 

Det som försvårar samordningen är främst när individen förutom sin psykiska 
ohälsa/funktionsnedsättning även är äldre, dement, har en missbruksproblematik eller 
inte har fått kontakt och behandling inom regionens psykiatrivård.  
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Vi bedömer att de mål som är beslutade är relevanta och följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Finns styrande dokument och uppdrag som klargör ansvar och förbinder 
huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter? 
Som tidigare beskrivits finns överenskommelser mellan kommunen och regionen som 
klargör ansvar och som förbinder huvudmännen att utföra definierade uppgifter. 
Uppföljning av hur väl uppgifterna har kunnat utföras saknas dock. 

I upprättade SIP:ar klargörs ansvar på individnivå och det är tydligt vad de olika 
huvudmännen ska ta ansvar för. I upprättandet av SIP planeras i de flesta fall ett 
uppföljningsdatum in då insatserna hos de olika huvudmännen följs upp och anpassas 
utifrån behov hos individen.  

Hur fungerar samverkan? Tillämpning av dokumenten? 
Eftersom det inte gjorts uppföljning av överenskommelserna går det inte att ge något 
tydligt svar. Kommunens upplevelse är att kompetensbrist/resursbrist inom regionen 
och avsaknad av tydlighet i hur exempelvis personer med samsjuklighet ska erbjudas 
vårdinsatser bidrar till att samverkan inte fungerar så väl som avsett.  

Det har beskrivits i intervjuer att samverkan fungerat bättre tidigare utifrån individens 
behov vad gäller att regionen och kommunen har delat på kostnader för externa 
placeringar. I de fallen har en bedömning genomförts för hur stor del som är 
vård/behandling och hur stor del som är boende och insatser som kommunen ansvarar 
för. I nuläget finns inga sådana överenskommelser utan kommunen får bekosta 
placeringarna fullt ut. 

Samverkan internt beskrivs kunna förbättras avseende samsjuklighet och arbete med 
äldre med psykisk funktionsnedsättning för att hitta gemensamma bedömningar och 
insatser som är tillräckliga för målgruppens behov. 

Vilken tillgänglighet finns till såväl kommunernas insatser som till insatser i 
primärvården och i den specialiserade psykiatrin? 
Kommunala insatser bedöms kunna erbjudas omgående och vara tillräckliga. Om 
behov av boendeinsats uppstår köper kommunen externa placeringar men det har inte 
varit aktuellt på några år. 

Insatser inom psykiatrisk öppenvård och slutenvård bedöms ha väntetid med stora 
konsekvenser för kommunens förutsättningar att ge individer den insats och stöd som 
de har behov av. För individer som är inskrivna i regionens psykiatrivård bedöms det 
fungera bättre även om det varierar mellan olika Öppenpsykiatriska mottagningar.  

Hur arbetar regionen och kommunerna förebyggande? 
Det finns inga förebyggande insatser för målgruppen över 18 år.  

För barn och familjer samt i skolan finns generella förebyggande insatser för psykisk 
hälsa.  

De insatser som erbjuds målgruppen bedöms förebyggande för att minska symptom 
och hinder som individen har i sin psykiska ohälsa, t.ex. att bryta social isolering samt 
stöd för att nå de långsiktiga målen.  
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Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning 
kopplad till mål för samverkan? 
Det sker inte någon uppföljning kopplat till mål för samverkan. 

Hur säkerställer kommunerna att de sköter sina delar i arbetet med målgruppen 
(styr, följer upp och förbättrar)? 
En kvalitetsberättelse tas årligen fram för alla verksamheter. Utifrån den upprättas en 
verksamhetsplan för kommande år med fokusområden för förbättringar osv. 
Målsättning, uppföljning och åtgärder finns i kvalitetsberättelsen.  

Kommunen genomför brukarenkäter och deltar i nationella mätningar och jämförelser 
för att följa upp kvaliteten i sina verksamheter. 

Hur uppmärksammas målgruppen äldre med psykisk ohälsa? 
Det har genomförts utbildningar inom området äldre med psykisk funktionsnedsättning 
och insatsen boendestöd kan fortsätta även efter personen fyller 65 år efter en enskild 
bedömning.  

Medarbetare inom boendestöd har hjälpt hemtjänsten med arbetssätt och bemötande 
av personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Upplever brukarna att samverkan mellan huvudmännen fungerar? 
Synpunkter fångas i första hand vid de uppföljningar som görs av individuell 
genomförandeplan och i viss del i samband med SIP. Det har inte framkommit någon 
information om hur brukarna upplever just samverkan. 

 

Hur säkerställer verksamheterna att medarbetarna har rätt kompetens? 
Kommunen har internt en utbildare inom psykisk sjukdom. All personal inom vård och 
omsorg har genomgått utbildning inom det. Det har även genomförts en utbildning om 
psykisk ohälsa för äldre.  

Kommunen har utbildat medarbetare inom boendestöd i Case Management som var 
en överenskommelse med regionen men det är i nuläget ingen från 
öppenvårdspsykiatrin som arbetar med detta så det går inte att tillämpa arbetssättet.  

Boendestöd har stöttat hemtjänsten med arbetssätt för att möta personer med psykiska 
funktionsnedsättningar för att det ska bli bättre för individen. Kommunen har också haft 
och planerar kunskapshöjande insatser för kommunens medarbetare kring missbruk. 
Rådgivarna inom missbruk från primärvården har deltagit och informerat om vad man 
kan göra när man möter en person med missbruksproblematik.  

Enligt lokal överenskommelse mellan kommun och region ska Öppenvårdspsykiatrin 
genomföra en årlig utbildning för kommunens medarbetare. Enligt intervjuer sker ingen 
utbildning pga. resursbrist hos ÖPV. Psykiatrins dag som också finns med i 
överenskommelsen genomförs i samverkan mellan kommun och ÖPV av den lokala 
beredningsgruppen och är en form av kompetenshöjande insats samt tillfälle för att 
dela information om verksamheter för målgruppen.    
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Övergripande revisionsfråga/syfte 
Är vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av 
insatser från såväl kommun som landsting, ändamålsenlig och effektiv? I detta 
ligger att bedöma om samverkan i vårdkedjan för målgruppen planeras, styrs, 
genomförs, utvärderas och förbättras på ett tillfredsställande sätt. 
Vi bedömer att vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning inte är fullt ut 
ändamålsenlig och effektiv. Det dagliga samarbetet fungerar men kommunen har vissa 
svårigheter att samordna insatserna när dessa finns i olika förvaltningar. Sammantaget 
med regionens bristande resurser som försvårar samverkan leder det till att enskilda 
inte får de vårdinsatser de kan behöva. Det finns tydliga överenskommelser men 
tillämpning av dessa saknas i vissa delar. Uppföljningen av resultatet av samverkan 
saknas helt.  

 

Jenny Thörn 

Kommunal revisor 

Uppdragsansvarig 
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Bilaga 1   Metod 
Granskningen har genomförts som en intervju och dokumentgranskning och har även innehållit 
en substansdel där ett urval SIP:ar har granskats (se bilaga 2). 

Intervjuer har skett med: 

 Sektorchef Vård och omsorg 

 Myndighetschef Vård och omsorg 

 Verksamhetschef inom biståndshandläggning 

 Enhetschefer inom biståndshandläggning, verkställighet socialpsykiatri och boendestöd, 

missbruk 

 Avdelningschef familj och stöd 

 Biståndshandläggare 

 Socialsekreterare inriktning missbruk och socialpsykiatri 

 

Följande dokument granskas: 

 Samverkansöverenskommelser mellan kommunerna och regionen 

 Huvudmännens budgetar och verksamhetsplaner 

 Ett urval sker av vårdplaner (SIP:ar) per kommun. Granskning sker av 
överensstämmelse med kraven i l.ag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

 Regionala/lokala vårdprogram 

 Genomförda uppföljningar 

 Kvalitetsredovisningar 

 Riktlinjer mm 
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Bilaga 2   Granskning av SIP:ar 

Metod 
Vi har med hjälp av en biståndshandläggare sökt fram vilka individer som under 2018 haft beslut (och även nu har det) om 
minst en av följande insatser: Boendestöd eller Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Vi har sedan bett biståndshandläggaren för detta urval söka fram dem som har gällande SIP:ar och som har haft det minst 
sedan 1 jan 2018.  

Biståndshandläggaren har sedan slumpmässigt valt ut 4 eller 8 SIP:ar för granskning. Därefter har SIP:arna numrerats och 
svarsformulär har besvarats för var och en av de utvalda SIP:arna.  

Frågor framgår av fråge-/svarsformulären fr.o.m. nästa sida i denna bilaga. 
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Frågeformulär substansgranskning 
Finns tillgång till SIP:en via det digitala verksamhetssystemet? 

Finns mål med SIP:en som en del i själva planen?  

Finns uppgift om vilka som var kallade och vilka som deltog eller uteblev?  

Finns en beskrivning av vem som ska göra vad? 

Framgår det vem som har det övergripande ansvaret för SIP:en? 

Har SIP:en följts upp?  

Om SIP:en har följts upp, finns dokumentation av uppföljningen tillgänglig i SIP eller på 
annat sätt via verksamhetssystemet? 

Finns någon bedömning av om insatta åtgärder leder mot målen (om mål finns) eller om 
insatserna bedöms innebär att individens behov är tillgodosedda?  
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Från: Per Florén
Till: Björn Arrias
Ärende: Styrelser och nämnder
Datum: den 5 mars 2020 23:57:46

Hej Björn,
 
Vi har beslutat att jag övertar Lotten Klucks ersättarplatser i Kommunstyrelsen, Allmänna
Utskottet samt Krisledningsnämnden.
Jag överlåter samtidigt min plats i Jävsnämnden till Torbjörn  Axklint.

Med vänlig hälsning
Per Florén
Liberalerna Leksand
070-640 05 18
per.floren@liberalerna.se
per.floren@leksand.se
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Från: Lena Bröms Burman
Till: Björn Arrias
Ärende:
Datum: den 14 april 2020 19:09:23

 Vill samtidigt
meddela att jag kliver av mitt uppdrag som ersättare i vård och omsorg pga. personliga
skäl.
Hälsningar
Lena Bröms Burman
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Från: Kerstin Furöstam
Till: Björn Arrias
Ärende: SV: [2020/121] Årsredovisning 2019 (årsbokslut)
Datum: den 15 april 2020 15:10:58

Revisorerna föreslår Pär Andersson till revisor i:
Per och Anna Tägtströms minnesstiftelse
Erik Bergfors minnesstiftelse
Märta och Edvin Thunströms stiftelse
Leksand Vatten AB

Vänligen
Kerstin Furöstam
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From:                                 Håkan Blomkvist
Sent:                                  Mon, 20 Apr 2020 15:36:23 +0200
To:                                      Björn Arrias
Subject:                             Avsägelse till kommunstyrelsen

Hej Björn!

Jag avsäger mig härmed min plats som ersättare i kommunstyrelsen i Leksand.

Vi nominerar Andreas Ruuth som ersättare i kommunstyrelsen efter mig.

Med vänliga hälsningar

Håkan Blomkvist
Sverigedemokraterna Leksand
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