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1 Inledning
Syftet med det här dokumentet är att följa upp hur den Bostadsförsörjnings-
plan 2016-2020 som antogs år 2016 har fungerat och hur väl kommunen 
uppfyllt de mål som sattes upp för att nå en bostadsförsörjning som svarade 
mot visionen om 18 000 invånare år 2025. 

Det innebär en genomgång av hur kommunen arbetat med målen för bo-
stadsförsörjningen och med de insatser som bedömdes behövas för att nå 
målen, hur befolkningen och bostadsbeståndet utvecklats i förhållande till 
befolkningsprognos och önskad befolkningsökning samt hur kommunen 
uppfyllt sitt åtagande för bostadsförsörjning för olika grupper av befolkning-
en. Kommentarer till hur väl de uppsatta målen och insatserna uppfyllts ges 
i gula rutor i marginalen. År 2015 är utgångspunkt och analys görs i de flesta 
fall till den 31 december 2018. 

1.1 Bakgrund
Kommunen behöver flera invånare för att kunna ersätta den arbetskraft som 
går i pension. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången 
på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolk-
ningen ökar.  

Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att Lek-
sandsborna ska trivas och för att fler människor ska vilja flytta till Leksand. 
De som bor i Leksand och de som flyttar hit ska trivas så bra att de väljer att 
stanna kvar. Det ska finnas möjlighet för alla att hitta en bra bostad oavsett 
förutsättningar och livsstil. Leksand ska erbjuda allt från centrumnära bo-
städer till boende i byarna och bostäderna ska vara av olika typ, storlek och 
upplåtelseform. 

1.2 Kommunens bostadsförsörjningsansvar
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer, mål och insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet 
med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsför-
sörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med be-
rörda kommuner och ge Länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att 
yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäk-
tige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 
riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla uppgif-
ter om:

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kommunen har också ett ansvar att tillgodose särskilda bostadsbehov enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) och särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Bosättningslagen (2016:38) 
har kommunen också ansvar att ta emot nyanlända invandrare för inflytt-
ning.  
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2 Mål och insatser 2016-2020

2.1 Mål och insatser

1. Kommunen ska skapa förutsättningar för ett  
 bostadsbyggande som svarar upp mot den  
 strategiska visionen om 18 000 invånare 2025

Insatser
•  Målsättningen är att möjliggöra byggnation av 500 villor och 600 lägen-

heter fram till 2025. (Ansvarig planavdelningen och mark- och exploate-
ring)

• Leksandsbostäder ska bygga ca 20-30 lägenheter per år fram till 2025 
under förutsättning att marknadsanalyser visar att det finns en affärsmäs-
sighet i detta. (Ansvarig Leksandsbostäder)

• Detaljplaner ska prioriteras med vägledning av den prioriteringslista som 
finns på sid [13] i det här dokumentet. (Ansvarig planavdelningen)

• Förutsättningar för exploatering av privat mark ska underlättas genom 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal (antagna av kommunfull-
mäktige hösten 2015) (Ansvarig mark- och exploatering)

2. Kommunen ska ha en strategisk markberedskap 
 för bostadsbyggande i de områden som är  
 prioriterade enligt gällande översiktsplan

Insatser
• Kommunens förvärv av strategisk mark ska ske genom byten, köp och 

aktivt deltagande i omarrondering. (Ansvarig mark- och exploatering)

• 2015 har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för markanvisning som 
beskriver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördel-
ning av kommunens mark. (Ansvarig mark- och exploatering)

3. Kommunen ska fokusera på genomförbarheten av 
 detaljplaner

Insatser
• Kommunen ska ha en tidig dialog med eventuella exploatörer, statliga 

myndigheter och andra berörda vid framtagande av detaljplaner för att 
stämma av genomförbarheten och ekonomiska konsekvenser i planerna. 
(Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska följa upp detaljplanernas genomförande.  (Ansvarig pl-
anavdelningen och mark- och exploatering)

1.
Planläggning under åren 
2016-2019 har möjliggjort 
ca 410 lägenheter och ca 40 
småhus, dvs i genomsnitt 100 
lägenheter och 10 småhus/år. 
Se mer i kapitel 5.1. 

Leksandsbostäder har byggt  
15 lgh i kv. Länsmannen, 
20 lgh på Sandgärdet/Sang 
Insjön, och 45 lgh i kv. Sned-
kanten, dvs ca 20 lgh/år och 
målet är uppfyllt.

Prioriteringslistan har i hu-
vudsak följts, se mer i kapitel 
5.2.

Riktlinjerna för exploatering 
följs.

2.
Kommunen är aktivt i sitt 
markförvärv och arbetar 
strategiskt.

Riktlinjerna behöver ses över 
vad avser modell för prissätt-
ning av mark.

3.
Kommunen har en tidig dia-
log med exploatörer.

De avtal som krävs för de-
taljplanens genomförande, 
följs upp av mark- och explo-
ateringsingenjör.

Till vänster finns de mål och insat-
ser som togs fram år 2015.

Till höger finns kommentarer till 
hur kommunen arbetat med målen 
och hur väl de uppfyllts.



6

4. Kommunen ska se till att behov av lokaler för 
 förskola, skola, vård, omsorg och socialt boende  
 beaktas vid ny planläggning för att tillgodose  
 behov och stärka nya bostadsområden

Insatser
• Sektorn för samhällsbyggnad ska ha kontinuerliga genomgångar med 

övriga sektorer om bostadsbehovet för olika grupper för att få en helhets-
syn. (Ansvarig samhällsbyggnad)

• En kommungemensam lokalförsörjningsplan med samtliga sektorers 
behov av lokaler ska tas fram. Planen ska ses över årligen. (Ansvarig Lek-
sandsbostäder/fastighetsansvarig)

5. Kommunen ska stimulera nyproduktion av  
 bostäder genom att ge en god service till  
 byggherrar som är intresserade av att bygga  
 bostäder i Leksand

Insatser
• Kommunen ska kontinuerligt verka i olika forum och föra dialog med 

byggherrar som har ambitionen att bygga bostäder i Leksand. Kommunen 
ska vara aktiv, presentera byggklara planer och berätta om vad som är på 
gång. (Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska inrätta exploateringslots som ska ansvara för kontakter 
med intressenter/byggherrar (Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska utveckla webbplatsen för att synliggöra, marknadsföra 
och tydliggöra mark- och exploateringsprocessen och planprocessen. 
(Ansvarig mark- och exploatering och planavdelningen)

6. Kommunen ska stimulera till ett allsidigt  
 bostadsbyggande vad gäller olika  
 upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och  
 hustyper

Insatser
•  Vid kommunal planering ska kommunen genom markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal verka för att skapa varierade upplåtelseformer (Ansva-
rig mark- och exploatering)

• Leksandsbostäder ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder 
av god kvalitet för att tillgodose olika bostadsbehov. (Ansvarig Leksands-
bostäder)

4. Avstämningar förekommer 
men kontinuiteten kan behö-
va förbättras.

Ingen lokalförsörjningsplan 
är framtagen men behövs 
för att ge en helhetsbild av 
utrymmesbehov och loka-
lisering av förskola, skola,  
äldreboende mm. och skulle 
vara ett bra underlag i över-
siktsplaneringen. 

5. Kommunen medverkar i 
forum och dialog sker med 
byggherrar, dock är perso-
nalresurserna begränsade i 
dagsläget.

Exploateringslots inrättad 
och fungerar väl.

Webbplatsen har utvecklats 
men behöver ses över och 
uppdateras kontinuerligt.

6. Insatsen bör tolkas som 
att det behövs en variation i 
kommunen, inte nödvändigt-
vis inom varje planområde. 
Det kan även finnas behov  
av att styra mot en viss typ 
av upplåtelseform som det 
föreligger behov av. Kom-
munen har t.ex. haft en låg 
andel bostadsrätter jämfört 
med andra kommuner men 
fler bostadsrätter har byggts 
under planperioden. 

Leksandsbostäder har varie-
rat utbud av god kvalitet.



7

7. Kommunen ska erbjuda invånarna en bra livsmiljö  
 genom att främja långsiktiga och hållbara  
 lösningar

Insatser
• Ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunägd mark (ny-

byggnation av bostäder) (Ansvarig samhällsbyggnad)

• Vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler ska möjligheten 
att bygga i trä undersökas i första hand.  (Ansvarig Leksandsbostäder och 
samhällsbyggnad)

• Nya större bostadsområden ska i första hand lokaliseras i anslutning till 
befintliga tätorter och utvecklingsstråk med närhet till service och infra-
struktur.  (Ansvarig samhällsbyggnad)

8. Kommunen ska verka för att vara en attraktiv och  
	 välkomnande	boendekommun	för	de	som	flyttar 
 hit

Insatser
• Kommunen ska utveckla webbplatsen och synliggöra inflyttarinforma-

tion. (Ansvarig kommunikationsavdelningen)

• Kommunen ska anordna event fyra gånger per år med syfte att välkomna 
nyinflyttade. (Ansvarig Träffa Leksand)

• Offentliga miljöer som parker, mötesplatser, gator och torg ska skötas 
långsiktigt och hålla god standard. (Ansvarig Leksandsbostäder)

• Kommunen ska fortsätta vara aktiv som frilufts- och sportkommun. 
(Ansvarig samhällsbyggnad och verksamhetsstöd och service) (Mäts via 
rankingar)

9. Verka för god integration och vara aktiv i  
 samarbetet med Migrationsverket för att ordna  
 olika former av asylboenden

Insatser
• Skriva avtal med Migrationsverket om att skapa boenden för asylsökande. 

(Ansvarig kommunledningen)

10. Främja god arkitektur som tar tillvara Leksands  
 kulturella identitet men ändå skapar ett nutida  
 uttryck

Insatser
•  Kommunen ska i dialog med byggherrar sträva mot att ta tillvara Lek-

sands kulturella identitet men ändå ge ny bebyggelse ett samtida uttryck. 
(Ansvarig samhällsbyggnad)

7. Riktlinjer för miljöanpas-
sat byggande har inte tagits 
fram då lagstödet på området 
är osäker.

Trä har inte använts i alla 
projekt då det är mer kost-
samt och det är långa vänteti-
der hos tillverkarna.

Norra Käringberget och Tun-
sta planeras i utvecklingsstråk 
med bra kommunikationer, 
VA och nära service. 

8. Webbplatsen har utveck-
lats men kan behöva ytterliga-
re förbättring.

Kommunen medverkar i 
julmarknad, kulturkalas, 
barnens valborg och national-
dagen.

Centrumutvecklingsprojektet 
har uppgraderat de offentliga 
rummen.

Kommunen har de senaste 15 
åren placerat sig mycket högt 
på rankningen i Årets friluft-
skommun. Naturkartan har 
tagits fram och kommunen 
har bl.a. förbättrat lokaler i 
Granberget och arbetar med 
en ny sporthall.

9. Avtal tecknades inte och 
det akuta behovet av bostäder 
för asylsökande minskade. 

10. Kommunen har påbörjat 
arbete med ett kulturmil-
jöprogram som ska bilda 
kunskapsunderlag och vara 
inspiration för fastighetsäga-
re. 

Dialog med byggherrar sker 
men det förekommer att ar-
kitektoniska kvaliteter prutas 
bort i slutskedet p.g.a. att de 
anses fördyrande. 
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3 Utveckling av befolkning och  
bostadsbestånd 2015-2018
3.1 Befolkningsutveckling
SCB prognosticerade att kommunens befolkning skulle öka från ca 15157 
invånare år 2013 till ca 15 170 invånare år 2018 men befolkningen var i slutet 
av år 2018 uppe i 15 800 personer, betydligt fler än prognosen. Ökningen 
beror främst på ett positivt flyttnetto i kombination med en viss ökning av 
födelsenetto. Födelsenettot är dock fortfarande negativt (-24 år 2018).

Enligt SCB:s nyare prognoser kommer befolkningen i Leksand att öka från 
ca 15 800 personer år 2018 till ca 16 400 personer år 2024. I jämförelse med 
riket har kommunen en större andel äldre befolkning.

Befolkningsförändringar mellan år 2000 och år 2018. Källa: SCB 

Befolkningsutvecklingen mellan år 1990 och år 2018. Källa: SCB



9

3.2 Utveckling av bostadsbeståndet
Enligt SCB var antalet bostäder år 2015 ca 7700 och år 2018 ca 8000. År 
2015 fanns det utöver detta ca 3912 fritidshus och år 2018 fanns det 3927 
fritidshus. 

Antal lägenheter i både småhus och flerbostadshus. Mellan åren 1990 och 2010 
samlades uppgifter in via folk- och bostadsräkningen.

Mellan åren 2010 och 2012 jämfördes fastighetsregistret mot var det fanns folkbok-
förd befolkning men då kunde flera bostadshus per värderingsenhet komma med, 
vilka ofta stod tomma. 

Uppgifterna för antal lägenheter åren 2013 till 2018 bygger på lägenhetsregistret, 
som är baserat på var det finns folkbokförd befolkning, utan jämförelse med fastig-
hetstaxering.

2015 2018 differens

Småhus 5320 5492 + 172

Flerbostadshus hyreslägenhet 1485 1534 + 49

Flerbostadshus bostadsrättslgh 188 258 +70

Övriga lgh 163 173 +10

Specialbostäder 503 520 +17

TOTALT 7709 7977 +318

SCB:s	definition		av	hustyper

Småhus: friliggande en- och 
tvåbostadshus samt par-, och 
rad-, och kedjehus. 

Flerbostadshus: bostads-
byggnader innehållande tre 
eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus.

Övriga hus: byggnader som 
inte huvudsakligen är avsedda 
för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslä-
genheter, till exempel byggna-
der avsedda för verksamhet 
eller samhällsfunktion.

Specialbostäder: bostäder 
för äldre/funktionshindrade, 
studentbostäder och övriga 
specialbostäder.

Tabell. Under de tre första kvartalen 2019 har det tillkommit 28 lägenheter i flerbo-
stadshus och 5 småhus, enligt SCB.

Antal lägenheter efter hustyp åren 2015 och 2018. Källa SCB. I SCB:s statistik ingår 
inte enbart nyproduktion av bostäder. Statistiken bygger på uppgifterna i lägen-
hetsregistret, som uppdateras av kommunerna med hjälp av information från fast-
ighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort 
bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och komplette-
ringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet 
förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss 
eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.
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3.3 Befolkningsutveckling 18 000 invånare
Målet för Leksands kommun är att det ska vara 18 000 invånare år 2025. 
Det innebär en ökning med i genomsnitt ca 270 invånare per år, från 15 326 
invånare år 2015, till 18 000  invånare  år 2025, vilket innebär en betydligt 
större befolkningsutveckling än SCB:s prognos. Det ska åstadkommas genom 
ett större flyttnetto både när det gäller immigration och inflyttning samt 
något högre födelsenetto än prognostiserat. Till en början förutspåddes en 
långsammare ökning, tills dess att bostadsbyggandet tagit fart (tendens).

Mellan 2015 och 2018 ökade antalet invånare i genomsnitt med 160 per år.

2015 2016 2017 2018 2019 totalt

Småhus ca 112

Bygglov nybyggnad ca 22 20 25 26 19

Lägenheter hyresrätt 80 

Länsmannen 15

Söder om Sang/Sand-
gärdet 20

Snedkanten 45

Lgh bostadsrätter 46

Rosn’s lada, brf Liljan 10

Gropgatan 8

Barkdal/Korstäppan 28

Specialbostäder 19

Folkhögskolan 19

TOTALT ca 257

Känd nyproduktion, bostadstyp och färdigställandeårBoverkets	definition		av	
hustyper

En- och tvåbostadshus är ett 
bostadshus som innehåller 
högst två bostadslägenheter.
Kallas ofta småhus eller villor. 
Småhus kan vara antingen fri-
stående eller sammanbyggda.
Sammanbyggda småhus är 
småhus som är sammanbygg-
da direkt eller via garage, för-
råd eller dylikt, t.ex. kedjehus, 
parhus och radhus. Här ingår 
inte fritidshus.

Om bostäderna har gemen-
samma bostadsfunktioner 
är det ett flerbostadshus om 
det har fler än två bostäder. 
Gemensamma funktioner kan 
exempelvis vara tomt, loftgång-
ar, entréer eller trapphus eller 
vatten-, avlopp-, värme- eller 
ventilationssystem.
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4 Bostadsbehov för olika grupper
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att 
planera för en variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En 
variation av bostäder med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhets-
storlekar ska eftersträvas i olika områden. 

För att bevaka frågan togs riktlinjer fram för hur olika gruppers bostadsbe-
hov skulle tillgodoses.

4.1  Bostäder för unga
• Kommunen avsåg inte att bygga specifika lägenheter för unga utan skulle 

satsa på att bygga lägenheter som passar alla målgrupper. Nybyggda 
lägenheter kan bidra till en rotation på bostadsmarknaden vilket innebär 
att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland annat unga.

4.2 Bostäder för äldre
• Kommunen avsåg att bygga lägenheter med hög tillgänglighet som passar 

alla målgrupper. Nybyggda lägenheter kan bidra till en rotation på bo-
stadsmarknaden vilket innebär att äldre billigare lägenheter kan frigöras 
till bland annat äldre.

• Utredning pågår om ombyggnad/nybyggnad av ett särskilt boende. Boen-
det ska vara modernt, funktionellt och attraktivt. 

• Nybyggnad av ett demensboende i Edshult.

• Det finns möjlighet att göra Noretgården i Leksand till ett  
trygghetsboende.

4.3 Bostäder för nyanlända 
•  Kommunen avsåg att placera nyanlända i både centrala Leksand och i 

Insjön.

•  Kommunen avsåg att utöka samarbetet med privata fastighetsägare.

4.4 Bostäder för asylsökande
• Kommunen avsåg att bygga moduler med 100 platser i Leksand och 100 

platser i Insjön. 

•  Kommunen avsåg även att teckna avtal med Migrationsverket om att 
skapa 200 platser med självhushåll. De skulle vara i vanliga lägenheter 
eller i kollektiva boenden med självhushåll. Boendena skulle förläggas på 
geografiskt lämpliga platser med tillgång till allmänna kommunikationer.

4.5	Bostäder	för	ensamkommande	flyktingbarn
• Kommunen avsåg att öppna ett HVB-hem för 16-18 åringar i Insjön (Åhls 

Prästgård 1:3)

• Kommunen avsåg att placera barn i HVB-hem och familjehem i de kom-
muner som har lediga platser.

4.6 Bostäder för personer med funktions- 
nedsättning
• Kommunen avsåg att bygga ett gruppboende för yngre med funktionsned-

sättning, 6-8 platser, i centrala Leksand.

4.7 Bostäder för personer med social problematik
• Kommunen såg inga ytterligare behov. 

Unga
Leksandsbostäder har bl.a. 
uppfört 45 hyreslägenheter i 
kv. Snedkanten (15 lgh hyrdes 
ut till kunder i åldern 20-30 
år) och flera privata bostads-
bolag har byggt bostadsrätts-
lägenheter vilka kan frigöra 
bostäder i äldre hyresrätter.

Äldre
Tillgängligheten är bra i det 
som byggs, ofta med hiss.

Tibbles särskilda boende ska 
växa från 26 lägenheter till 72 
platser år 2021.

Edshultsgårdens särskilda 
boende ska omvandlas till 
äldrecentrum med bl.a. fler 
platser i särskilt boende.

Noretgården kan omvandlas 
till trygghetsboende.

Nyanlända
Integrationskontoret place-
rade nyanlända med en bra 
spridning över kommunen, de 
flesta dock i centrala Leksand 
och Insjön. 

Ensamkommande  
flyktingbarn
Åhls Prästgård 1:3 byggdes 
om men brann ner innan 
inflyttning. Behovet minskade 
därefter. Furuhaga köptes in 
år 2014 men avvecklades som 
HVB-hem år 2018.

Asylsökande
Moduler byggdes inte och 
kommunen tecknade inte hel-
ler avtal med Migrationsver-
ket. Asylsökande fick bostad 
på andra sätt.

Funktionsnedsättning
Gruppboende har anordnats 
vid Bygatan.

Social problematik
Kommunen hyr lägenheter, 
vilka hyrs ut i andra hand till 
personer med social proble-
matik.
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5 Planberedskap
Efterfrågan och behov från olika aktörer kan snabbt uppkomma och det är 
därför viktigt att kommunen har en resursmässig beredskap för att kunna 
hantera bostadsförsörjningsfrågan på både lång och kort sikt. 

5.1 Antal bostäder i detaljplaner
Tabellen till höger är en jämförelse mellan vilka detaljplaner som i bostads-
försörjningsplanen 2016-2020 bedömdes bli färdiga och vilket år samt upp-
skattat antal lägenheter och/eller småhus (gröna kolumner). 

Den blå kolumnen anger när detaljplanen blev antagen. 

Orange kolumner anger det antal lägenheter eller småhus som detaljplanen 
medger och gula kolumner anger det antal som har blivit byggt. Beige ko-
lumn anger när inflyttning skedde eller beräknas ske. 

Första spadtaget för kv. 
Snedkanten 2017. 
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Snedkanten 2016 2016 25 - 60 - 45 - 2019

Kv. Nygårds 
(Hesseborns) 2016 2017 40 - 45 - - 2021

Barkdal och 
Korstäppan 
(privat)

2016 2016 - 8 60 5 28 - 2018

Hjortnäs- 
heden (priv)

2016 2017 - 30 - 34 - -

Storgärdet 2017 2017 20 - 20 - -

Käringber-
get, norra

2017 100 120 - -

Åkerö  
brofäste

2017 2019
100 totalt 

50 etapp 1
-

73 

etapp 1
- 2022

Sang / Sand-
gärdet

2017 2017 40 - 150 20 - 2018

Smalåkern 2018 8 -

Källberget, n 2019 - 20

Källberget, v 2019 - 20

Tunsta 2019 100 120

Utrymme i dp 
2016-2020, ca

430 320 410 40 90 -

Utrymme i 
färdiga dp  
år 2015, ca 

varie-

rar

varie-

rar
170 250 170 250 331 292 

varie-

rar

Total plan-
beredskap 
2016-2020, 
enligt be-
dömning år 
2015, ca

600 570

1 Här ingår Länsmannen med 15 lgh, Rosens lada, brf Liljan med 10 lgh, Gropgatan med 8 lgh
2 Här ingår 8 småhus på Myran, 12 småhus i Kusbacken, 6 småhus på södra Hjortnäsheden, enstaka 
 småhus i Åkerö, Karlsarvet och Västanvik
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5.2 Sammanfattning planberedskap och  
detaljplaner
År 2016
Ambitionen var att det skulle finnas färdig detaljplan för 25 lägenheter vid 
Snedkanten. Där byggdes emellertid 45 lägenheter.

I kv. Nygårds (Hesseborns) uppskattades 40 lägenheter kunna byggas. Nu 
har avtal tecknats för etapp 1, vilken omfattar 27 lägenheter, men möjlighet 
finns att uppföra ytterligare 13 lägenheter. Det finns även möjlighet att bygga 
fler lägenheter i norra delen av kvarteret. Detaljplanen antogs och vann laga 
kraft under 2017.

Detaljplanen för Hjortnäsheden antogs år 2017, där bedömdes det inrymmas 
30 småhus men detaljplanen möjliggör 34 småhus.

Detaljplanen för kv. Barkdalsskolan bedömdes inrymma 8 småhus men möj-
liggör 60 lägenheter och 5 småhus.

År 2017
Under året hade kommunen ambitioner om att planlägga i norra Käring-
berget men den detaljplanen är inte färdig. Förhoppningsvis kan den antas 
under 2020. Bygget av förskolan Myran och väg till förskolan snabbade ini-
tialt på detaljplanen för norra Käringberget men utredningar och markinköp 
har tagit längre tid än beräknat. Området är dessutom av en omfattning som 
kommunen som exploatör tidigare inte hanterat och inte haft organisationen 
redo för. 

Detaljplan för Storgärdet antogs under år 2017 men överklagades och vann 
laga kraft under år 2018. Där möjliggjordes de 20 lägenheter som detaljpla-
nen bedömdes inrymma men de är ännu inte uppförda.

Ambitionen var att detaljplanen för Åkerö brofäste skulle bli färdig under år 
2017 men den kommer att antas under hösten 2019 och möjliggör då ca 60 
lägenheter. I bostadsförsörjningsplanen bedömdes 100 lägenheter inrymmas 
men de resterade 50 kan inrymmas i etapp 2, söder om etapp 1. 

Detaljplanen för bostäder söder om Sang, som antogs och vann laga kraft 
under 2017, bedömdes inrymma ca 40 st lägenheter men möjliggör betydligt 
fler, ca 150 lägenheter. 

År 2018
Kommunen avsåg att ta fram en detaljplan för Smalåkern, vilken skulle 
tillskapa 8 lägenheter men fastighetsägaren har valt att avvakta med den 
planläggningen. 

År 2019
Under året skulle detaljplaner för både västra och norra Källberget antas 
men planområdena är belägna nära en kraftledning och inrymmer få tomter 
och kommer att utgå då en flytt av kraftledning medför stora kostnader. 

Detaljplanen för bostäder i Tunsta har ännu inte påbörjats vilket beror på 
att  förutsättningarna för planering ännu inte är helt klarlagda, t.ex. är inte 
gällande vattenskyddsområde upphävt och nytt vattenskyddsområde vid 
Gottnorstjärn är inte fastställt. Nedläggning av avloppsreningsverk möjliggör 
att ett större område för bostäder kan planeras. 
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6 Hur har det gått med bostads- 
försörjningen?
6.1 Bostadsbyggande
Kommunen har genomfört många av de insatser som planerades år 2015, 
exempelvis har exploateringslots inrättats för att guida den som vill etablera 
verksamhet i kommunen och konceptet verkar uppskattat och fungerar väl. 
Framförallt har kommunen upprättat många av de detaljplaner som man 
hade som ambition att ta fram. Kommunen verkar även för att det ska finnas 
ett varierat utbud av olika slags bostäder, inte nödvändigtvis inom ett och 
samma planområde utan i ett större sammanhang. 

Det som fortfarande saknas är en sektorsöverskridande lokalförsörjnings-
plan, vilket skulle ge en bättre överblick över hur kommunens behov av loka-
ler kan tillgodoses och effektiviseras. En lokalförsörjningsplan ökar markbe-
redskapen, dvs, att det finns mark på rätt plats när det är dags att bygga.

Prissättning av mark behöver ses över men även principen för hur mark ska 
prissättas. 

Det saknas riktlinjer för miljöanpassat byggande men det är oklart vilka 
krav, med lagstöd, som kommunen kan ställa i frågan. Ambitionen var att 
vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler skulle trästomme vara 
förstahandsvalet och mycket har byggts i trä de senaste åren, som försko-
lan Källbacken men trä har inte använts i alla kommunala bostadsprojekt, 
exempelvis Snedkanten. Detta beror både på att trästomme är dyrare än 
betongstomme och på att den stora efterfrågan lett till långa väntetider hos 
tillverkarna.

6.2 Stadsbyggnad och planering
Planläggning för bostäder sker, i enlighet med översiktsplanens intentio-
ner, främst i anslutning till tätorter och i utvecklingsstråk där det finns god 
tillgång till kommunikationer, service och infrastruktur, vilket bidrar till ett 
hållbart samhällsbygge. 

En framgångsfaktor för den kommunala planeringen i Leksand är en funk-
tionell organisation där samhällsbyggnadsfrågor är samlade hos sektorn för 
samhällsutveckling med ett tätt och prestigelöst samarbete mellan avdel-
ningarna. Detta skapar en bra planeringsberedskap där samhällsbyggnads-
frågor hanteras effektivt.

Trenden att bilda opinion mot förändringar, genom bl.a. sociala medier, 
inom stadsbyggnadsområdet växer och samtalsklimatet hårdnar. Detta med-
för att planeringsprocesserna förlängs och fördyras. 

Många har haft syn-
punkter på planerad 
byggnationen vid Åkerö 
brofäste.  
Bild: Arcum
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Kommunen strävar mot att ny bebyggelse ska passa in bra i de befintliga 
miljöerna men samtidigt möjliggöra för ny arkitektur som kan bilda en ny 
årsring och bygga vidare på Leksands identitet. Det har tyvärr hänt att bä-
rande värden i arkitekturen prutats bort i genomförandet. 

För att tillvarata och utveckla de fina kulturmiljöerna som finns i kommunen 
har arbete med ett nytt kulturmiljöprogram påbörjats och beräknas färdig-
ställas under år 2021. 

Vad gäller detaljplanering möjliggörs sammantaget ca 410 nya lägenheter i 
flerfamiljshus till skillnad mot de 430 st som prognosticerades. I detaljpla-
nerna för kv. Snedkanten och Söder om Sang möjliggjordes fler lägenheter 
än vad som beräknades men däremot är detaljplanen för norra Käringberget 
ännu inte färdig och detaljplanen för Tunsta är inte påbörjad, vilket innebär 
ca 200 lägenheter färre än vad som uppskattade. Detaljplanerna för norra 
Käringberget och Tunsta skulle även inrymma 120 tomter för småhus varde-
ra. 

Detaljplanen för Hjortnäsheden (34 småhus) samt detaljplanen för kv. 
Barkdal (5 småhus) är de detaljplaner som färdigställts under perioden som 
möjliggör småhus. Detta är betydligt färre än de 320 som prognosticerades, 
vilket framförallt beror på att detaljplanerna för norra Käringberget och Tun-
sta inte har färdigställts. 

Prioriteringsordningen för bostäder följs i huvudsak men påverkas om det 
kommer in en detaljplan för något annat ändamål än bostäder och som be-
döms som mer brådskande. Det förekommer även att exploatören väljer att 
avvakta med planläggning.

6.3 Leksand som bostadsort 
Det har gjorts en rejäl satsning på de offentliga rummen i Leksand de senaste 
åren, nu senast genom ombyggnationen av Torget, som givit Leksandsborna 
en helt ny, trevlig mötesplats. Det är även viktigt att ge besökarna ett gott 
första intryck av kommunen eftersom det kan leda till att de överväger Lek-
sand som ny bostadsort.

Kommunen har fortsatt att hamna högt i rankningen som årets friluftskom-
mun. Nya naturreservat har bildats och kommunen har startat upp naturkar-
tan. Kommunen har satsat på Granberget och arbete pågår för ny sporthall. 

Det nyligen ombyggda 
Torget. 

Bild: Anna Ograhn, 
Leksands kommun
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6.4 Bostadsbehov för olika grupper
Nyproduktionen av både hyresrätter och bostadsrätter bör kunna leda till att 
äldre hyreslägenheter frigörs till exempelvis ungdomar som söker en första 
lägenhet eller äldre som vill flytta från en villa med låga kostnader och som 
inte vill investera i en bostadsrätt. 

Äldreboendet i Tibble ska bli mer än dubbelt så stort. Senast i början av år 
2021 ska boendet innehålla totalt 72 platser. Även Edshultsgården ska byg-
gas om och ut. Det finns två stora anledningar till utökningen. Dels behöver 
de 27 platserna på Limsjögården ersättas när hyreskontraktet löper ut och 
lokalerna töms år 2021, dels pekar befolkningsprognoser på att allt fler behö-
ver särskilt boende inom de närmaste åren. Till år 2030 beräknas behovet av 
platser på särskilt boende öka med 68 platser. Gruppbostad anordnades vid 
Bygatan. 

Den stora flyktingvågen från 2015 överraskade Leksands kommun, liksom 
många andra. För att inrymma de många nödställda tänkte kommunen 
i samarbete med Migrationsverket planera för bostäder som även skulle 
kunna fortsätta att fungera som bostäder efter att det akuta behovet avtagit. 
Avtal tecknades dock inte med Migrationsverket. 

Kommunen byggde om f.d. Åhls barnakademi för att fungera som bostad för 
ensamkommande flyktingbarn men det brann ner innan det hann tas i bruk 
och behovet minskade därefter. 

6.5 Befolkningsökning
Antalet invånare har ökat med ca 640 personer på 5 år, dvs i genomsnitt 125 
nya invånare/år och enligt SCB har antalet bostäder ökat med ca 300, även 
om den siffran inte kan likställas med nyproduktion utan kan avse fritidshus 
som blivit permanentbostäder eller bostäder som tidigare inte funnits med i 
statistiken av någon annan anledning.  

Befolknings- och bostadsökningen är inte i genomsnitt 280 nya invånare/år 
men betydligt fler än SCB:s prognos. Däremot är det i linje med det diagram 
som finns på s. 10, där en långsammare befolkningsökning och en befolkning 
om ca 15 800 år 2018, förutspåddes fram till år 2018, då bostadsbyggandet 
hunnit ta fart och fler kan flytta in.

Bild: Leksands kommun
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