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Klicka här för att ansluta till mötet  
 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

3 Utskottsordförandena informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

4 Delårsbokslut per den 31 augusti 2021  
Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 
2. Bevilja tilläggsanslag för sporthallen med 18 mkr för 2021 

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

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

revisorerna för granskning. 
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5 Avfallstaxa 2022 
Förslag till beslut: 

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

2021/1209    

6 VA-taxa 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

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

2021/1211    

7 Taxor och avgifter sociala sektorn 2022 
Kommentar: Ärendet bereds i sociala utskottet 19 oktober. 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ändrade avgiftsnivåer inom sociala sektorn, i enlighet 

med förslaget 
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands 

kommun i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer 
för 2022 

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

2021/1269    

8 Externa taxor kost och lokalvård 2022 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

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

2021/1179    

2



3

9 Mål och budget 2022-2024 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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

2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar 
för budget 2022–2024 samt investeringsbudget 2022–2025. 

3. Uppdra till förvaltningen att revidera kommunens 
styrmodell i enlighet med förslagna principer, i syfte att 
skapa en mer långsiktig styrning med en tydlig process för 
planering och uppföljning. 

2021/691    

10 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Leksands kommun äger fortsatt nyproduktionen samt 
investerar i hus 
C vilket kvarstår i Leksandsbostäder ABs ägande. 

2. Leksands kommun hyr fortsatt hus A och B av 
Leksandsbostäder AB som verksamhetsanpassar dessa 
under förutsättning att sociala sektorn beslutar att flytta 
verksamheter från Limsjögården. 

2016/625    

11 Verksamhetsflytt från Limsjögården till gamla Tibble 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna verksamhetsflytt av hemtjänsten, HSR-enheten, 
korttidsenheten samt administration från Limsjögården till 
gamla Tibble. 

2021/1278    

12 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 med årsprognos 

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

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

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

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Delårsrapport per den 2021-08-31 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-15 
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Sammanfattning 
Arbetet under 2021 vägleds fortfarande av Vision 2025 som antogs 2012 och av de 10 politiska mål som 
beslutades under 2019. Kommunen har även under 2021 i stor utsträckning präglats av covid-19. Inom 
vissa verksamheter har påverkan fortsatt varit mycket stor, så som fritid, kultur, äldreomsorgen och inom 
skolan  som även under våren hade en del distansundervisning.   

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

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

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

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

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

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

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

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Viktig förhållande för resultat och ekonomisk ställning  

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

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

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

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

Händelser av väsentlig betydelse 

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

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

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

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

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

Förväntad utveckling 

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

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

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

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

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

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

Beslutade mål Bedömning mål  

Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom 
miljö- och klimatområdet.  

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

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

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

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

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

Hög 
måluppfyllelse 

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

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

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

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

Hög 
måluppfyllelse 

Samverkan har stärkts under 
pandemin. Covid-19 har delvis ritat 
om kartan och vi har en digital 
rörlighet som förväntas vara 
gynnsam för kommunen.  

12



  

6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Målnivå Målnivå Målnivå 

18,7% 18 % 21 % 25 % 
(övre 

kvartile
n) 

50 %  25 % 
(lägsta 
kvartile

n) 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
andel % 

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

Matsvinn Gästishallen, 
gram per portion 

29,4 g 32,5 g Ingen 
mätning 

<35 g 35-70 g >70 g 

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

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

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

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

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

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

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

vägdatabasen) utan dröjsmål med handläggningstid hos Transportstyrelsen 
 Digitalt kulturmiljöprogram 

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

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

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

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

2021 Förvalt n ing
t ot alt

Verksam het s-
st öd

Sam hälls-
ut veck ling

Ut bildnings-
sek t orn

Sociala 
sek t orn

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

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

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

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

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

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

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

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

Med-
arbetare

Chefer
Med-

arbetare
Chefer

Med-
arbetare

Chefer
Med-

arbetare
Chefer

Arbet s-
glädje

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

Åt er -
häm t ning

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

Hinner  
m ed

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

Energi 
kvar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Mål   Prognos 

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

 

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

 
 
Mål 

 
 
  

 
 

Prognos 

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

 

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

 
                                          Självfinansieringsgrad investeringar 

 
 
 
 
 
 
       

 
Mål   Prognos 
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8,0% 11,7% 10,7% 11,7% 13,2% 15,9%

-10,0%
0,0%

10,0%
20,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen

60% 60% 60% 60%

76%
65%

42%

75%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2019 2020 2021 2022

23



  

17 

3 

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

 

Kommentarer    

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

 

 

 
Mål   Prognos 

4 Sektorernas budgetföljsamhet 
 

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

  

Prognostiserad avvikelse mot budget                        2021 

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

 

 
Mål   Prognos 

3,0%

-1,1%

1,0%

2,7% 2,0%

1,3%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%
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Resultat av skatter och bidrag
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5. Verksamheternas nettokostnad skall inte öka snabbare än skatter och 
bidrag 

 

Kommentarer    

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

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

Differens + 0,2 % 

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

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

 

 

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

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

. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTAREDOVISNING KONCERNEN (tkr)  

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

 
Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

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

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

Jämförelsestörande poster 1 - 0 0 -4 339 0 -4 339 

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

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

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

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

       

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

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

   
    

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

              
Årets resultat 19 584  789  35 373  29 627  49 616  43 342  

       

          

       

 
 

1  
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
     

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

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

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

Maskiner och inventarier 33 121 37 266 264 635 277 137 

Pågående nyanläggning 0 0 72 083 37 394 

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

Finansiella anläggningstillgångar 73 720 66 180 36 414 28 846 
     

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

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

Fordringar 104 303 113 012 123 781 110 252 

Kassa och bank 156 447 198 490 157 777 198 958 
     

Summa omsättningstillgångar 312 347 364 073 335 253 363 900 
     

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

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

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646 

Övrigt eget kapital 455 859 430 143 590 232 555 880 

SUMMA EGET KAPITAL 551 878 516 505 700 494 650 879 
     

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

Avsättningar för skatter 0 0 19 473 19 472 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 59 873 52 432 79 346 71 904 
     

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

Kortfristiga skulder 258 772 303 813 211 720 265 697 

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

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

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

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

      
Årets resultat  35 373 29 627 49 616 43 342 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 2  34 511 34 148 55 157 53 572 
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  69 884 63 775 104 773 96 914 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  8 709 18 890 -13 529 3 660 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter  974 -5 099 995 -5 058 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -45 041 4 399 -53 977 -1 489 

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

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

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

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

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

      

Likvida medel vid årets början  
198 
490 147 758 198 958 147 796 

Likvida medel vid periodens slut  
156 
447 177 796 157 777 178 035 

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

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

Resultatet den 31 augusti speglar inte förväntan på helårsresultatet då periodens resultat påverkas 
positivt av semesteruttaget som minskar semesterlöneskulden.  

Tidigare har all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar redovisats som jämförelsestörande 
poster. Nu redovisas endast större belopp (> 1 miljon kr) som jämförelsestörande poster. Tidigare års 
siffror är ändrade. 

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

 
  

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  

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

Not 1 Jämförelsestörande poster 
    

 
Försäljning Furuhaga 0 -5 516 0 -5 516 

 
Exploateringsintäkt 0 2 557 0 2 557 

 
Bokfört värde exploatering 0 -1 380 0 -1 380 

 
Summa jämförelsestörande poster 0 -4 339 0 -4 339 

      

      

Not 2 Specifikation av ej likviditetspåverkande 
poster 

    

      

 
Justering för avskrivningar 27 097 27 061 47 743 46 876 

 
Justering för realisationsvinst -60 -119 -60 -460 

 
Försäljning Furuhaga 0 5 516 0 5 516 

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

 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 

33 -97 33 -147 

 
Summa 34 511 34 148 55 157 53 572 
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
 

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

Avvikelse mot 
budget 

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

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

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

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 

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

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

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

Intäkter LBAB,  78,4 115,8 116,9 -1,1 
Kostnader LBAB,  -65,1 -101,2 -110,7    9,5 
Resultat efter finansiella LBAB 13,4 14,6 6,2 8,4 
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Resultat och prognos 2021 
Helårsprognos i förhållande till budget 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA-verksamhetens prognos per 2021-12-31 är -3.1 mkr mot budgeterat -1,4 mkr. Avvikelsen består av 
1.5 mkr lägre intäkter och 0,150 mkr högre kostnader. De lägre intäkterna beror troligtvis på lägre 
förbrukning vid större företag i Leksand under pandemin. Bolaget har under perioden haft högre 
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avskrivningskostnader, och högre personalkostnader i DVAAB. Samtidigt är konsultkostnader och  
fastighetskostnaderna lägre än budget, men sammantaget har kostnaderna ökat.  

Avfalls-verksamhetens prognos per 2021-12-31 är -3.2 mkr mot budgeterat -2 mkr. Avvikelsen består av 
0,3 mkr lägre intäkter och 0,9 mkr större kostnader, varav produktionskostnader är 0,7 mkr. Det negativa 
resultatet kommer att bokföras mot tidigare års upparbetade vinster vid årsskiftet, vilket innebär att 
obeskattade medel kommer att minska. 

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

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

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

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

prognos/ budget 

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

 

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

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

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

Leksandsbostäder planerade under för  nyinvesteringsprojekt för 54,6 mkr och 25,2 mkr för 
reinvesteringar. Projekten Storgärdet och Paraden är båda framskjutna i tid och därför prognostiseras ett 
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betydligt lägre utfall på för nyinvesteringar (5,2 mkr). För reinvesteringar har vissa omdisponeringar inom 
ramen gjort och bolaget prognostiseras ett utfall på 22,8 mkr.   
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§ 37 Förslag till Avfallstaxa 2022 

 

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

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

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

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

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

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

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

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. I övrigt oförändrad slamtaxa. 
 

Sammanfattning 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan 
lämnas oförändrad. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2022 
- Avfallstaxa 2022 LVAB 
- Avfallstaxa 2022 LVAB med ändringar 
 
Bilaga 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2022 
- Avfallstaxa 2022 LVAB 
- Avfallstaxa 2022 LVAB med ändringar 
 
Skickas till  
Leksands kommun, kommunfullmäktige 
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På uppdrag av Leksand Vatten AB 
 
 

 
 

 
 Till: 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

 

Avfallstaxa 2022 

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

1. Höjning av avfallstaxan med 5 % 

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

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

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

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

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

 

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

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

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

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

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1280 
1 250 kr 

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

Fastighet med minst tre lägenheter 895 875 kr 

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

795 740 kr 

Verksamhet, 
sommar 

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

395 370 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Matavfall 140 l 26 kr 
240 l 45 kr 

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

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

Brännbart 
restavfall 

3 m3 1320 kr 
5 m3 1760 kr 

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

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

sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

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

säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast 
efter beställning. 

75kr/säck 

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

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

250 kr/tillfälle 

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

460 kr/tillfälle 

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

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

575 kr/kärl 

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

250 kr/kärl 

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

 

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

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

75 kr/säck 

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

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

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

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

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

575 kr/kärl 

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

 500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle.  dubbel 
hämtningsavgift 

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

 

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

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
 360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

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

1 000 kr 

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr 

 
 
 
 

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

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

 

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

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

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

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

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

 

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

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

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

500 kr 

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

1 000 kr 

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

150 kr 

 

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

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

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 460 kr 

 
 

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

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

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

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

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

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

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

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

 

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

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

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala Vatten och Avfall AB, ett 
regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  
Vid frågor om taxan vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 
www.dalavattenavfall.se  
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1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 
 
Fast avgift  
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, 
administration och service.  
För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och 
farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av 
återvinningscentralen under hela fastighetens livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
 
Hämtningsavgift  
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall. 
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
 

1.1 Fast avgift  
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1280 kr 

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

Fastighet med minst tre lägenheter 895 kr 

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

795 kr 

Verksamhet, 
sommar 

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

395 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Matavfall 140 l 26 kr 
240 l 45 kr 

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

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

Brännbart 
restavfall 

3 m3 1320 kr 
5 m3 1760 kr 

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

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

sommarabonnemang). 
75 kr/tillfälle 

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

säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast 
efter beställning. 

75kr/säck 

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

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

250 kr/tillfälle 

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

460 kr/tillfälle 

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

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

575 kr/kärl 

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

250 kr/kärl 

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

 

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
35 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

615 kr/tillfälle 

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

75 kr/säck 

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

 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 250 kr/tillfälle 

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

550 kr/timme 

Byte av smutsigt 
kärl 

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

575 kr/kärl 

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

 500 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle.  dubbel 
hämtningsavgift 

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

 

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

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
 360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 100 kr 

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

1 000 kr 

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

Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 
360 kr  

 
Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

880 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

 880 kr 

 
 
 
 

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

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

 

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

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

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

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

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

 

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

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

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

500 kr 

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

1 000 kr 

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

150 kr 

 

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

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

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

340 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 460 kr 

 
 

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

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

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

2 353 kr/tillfälle 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

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

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

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

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

 

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

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

3.5 Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala Vatten och Avfall AB, ett 
regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  
Vid frågor om taxan vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100. 
www.dalavattenavfall.se  
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§ 38 Förslag till VA-taxa 2022 

 

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

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

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

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

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

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-16 
  

  

 

 
 

 

 
 Till: 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

 

VA-taxa 2022 

Rekommendation till beslut 

Dala Vatten och Avfall AB rekommenderar Leksand Vatten AB att anta 

följande förslag: 

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

o ökade krav och kontroller på arbetsmiljö-, säkerhets och 

miljöområdet 

o ökade avskrivningskostnader till följd av investeringar 

(nyinvesteringar och reinvestering samt renovering)  

o kostnadsökningar personalkostnader (lönerevision) 

o kostnadsökningar på VA-material 

• Anläggningsavgiften höjs med 10 % och höjningen är en konsekvens 

av; 

o att anläggningsavgiften i dagsläget inte täcker 

utbyggnadskostnaden för VA-anslutning (sett till varje enskild 

fastighet).  

Bakgrund 

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 5 % 

och anläggningsavgiften höjs med 10 %.  

Dala Vatten och Avfall AB 
 

Lisbeth Martinsson Skinnar 

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

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

§ 1 

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

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

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

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

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

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

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

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

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

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

87 408 kronor 
96 148,80 kronor 

 
109 260 kronor  

120 186 kronor 

b) 

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

 
109 096 kronor 

120 005,60 
kronor 

 
136 370 kronor  

150 007 kronor 

c)* 

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

 
 
 

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

20 987,28 kronor 
18 655,28 kronor 

20 520,88 kronor 
18 231,28 kronor 

20 054,48 kronor 

 
 
 

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

26 234,10 kronor 
23 319,10 kronor 

25 651,10 kronor 
22 789,10 kronor 

25 068,10 kronor 

d)** 

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

24 200 kronor  
26 620 kronor 

30 250 kronor  
33 275 kronor 

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

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

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

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

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

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

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

77



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2022 

 7 

fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 
erläggas.  

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

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

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

 
87 408 kronor 

96 148,80 
kronor 

 
109 260 kronor 

120 186 kronor 

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

 
109 096 kronor 

120 005,60 
kronor 

 
136 370 kronor 

150 007 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta  
28,64 kronor 

31,52 kronor 
35,80 kronor 

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

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

24 200 kronor 
26 620 kronor 

30 250 kronor  
33 275 kronor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7   

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

Avgift utgår per fastighet med:  
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

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

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

Avgifter för framdragen servisledning: 

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

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

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

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

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

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

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

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 

22,48 kr 
24,72 kr 

28,10 kr  
30,90 kr 

§ 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 12 

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

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

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

§ 13 

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

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

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

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

5 028,80 kronor 
5 987,00 kronor  

6 286,00 kronor 

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

934,40 kronor 
980,80 kronor 

1 168,00 kronor 
1 226,00 kronor 

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

934,40 kronor 
980,80 kronor 

1 168,00 kronor 
1 226,00 kronor 

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

21,30 kronor 
25,35 kronor 

26,62 kronor 

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

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 
 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 
 

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

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

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

Avgift per m3. 
 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15 

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

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

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

§ 16 

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

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

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

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

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 
408,80 kr  

429,60 kr 
511 kr  

537 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
408,80 kr  

429,60 kr 
511 kr  

537 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
476,80 kr  

500,80 kr 
596 kr  

626 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 
476,80 kr 

 500,80 kr 
596 kr  

626 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

408,80 kr  
429,60 kr 

511 kr  
537 kr 

Undersökning av vattenmätare 
1 088,00 kr  

1 142,40 kr 
1 360 kr  

1 428 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 
1 088,00 kr 

1 142,40 kr 
1 360 kr 

 1 428 kr 

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

272,80 kr  
286,40 kr 

341 kr  
358 kr 

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

272,80 kr  
286,40 kr 

341 kr  
358 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
272,80 kr  

286,40 kr 
341 kr  

358 kr 

Förgäves besök 
272,80 kr  

286,40 kr 
341 kr  

358 kr 

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

§ 18 

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

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

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

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

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

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

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

§ 20 

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

Taxans införande (§21) 

§ 21 

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

* * * 

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

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

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

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening.  

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

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

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

§ 1 

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

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

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

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

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

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

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

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

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

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

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

c)* 

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

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

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

d)** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

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

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

120 005,60 
kronor 

 
150 007 kronor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7   

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

Avgift utgår per fastighet med:  
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

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

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

Avgifter för framdragen servisledning: 

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

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

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

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 

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

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

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

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

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

§ 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 12 

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

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

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

§ 13 

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

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

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

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

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

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

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

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

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 
 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 
 

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

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

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

Avgift per m3. 
 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15 

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

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

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

§ 16 

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

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

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

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

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 429,60 kr 537 kr 

Uppsättning av vattenmätare 429,60 kr 537 kr 

Avstängning av vattentillförsel  500,80 kr 626 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  500,80 kr 626 kr 

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

Undersökning av vattenmätare 1 142,40 kr 1 428 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 142,40 kr 1 428 kr 

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

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

Länsning av vattenmätarbrunn 286,40 kr 358 kr 

Förgäves besök 286,40 kr 358 kr 

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

§ 18 

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

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

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

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

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

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

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

§ 20 

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

Taxans införande (§21) 

§ 21 

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

* * * 

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

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

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

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening.  

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

dalavattenavfall.se  

 

107



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-09-24 

Referens 
Dnr 2021/1269    

Sociala sektorn 
Ulrika Gärdsback 
 

  
 

 
  

 

Taxor och avgifter inom sociala sektorn 2022 

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

Sektorns/avdelningens bedömning 
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2022 är ännu inte fastställd nationellt. 
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2021 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år. 
Resor till och från dagverksamhet SOL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dala trafiks biljettkostnader. 
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2022 föreslås enligt nedan. 

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

290 kr/mån 
 
350 kr/mån  

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

546 kr/mån 

 
557 kr/månad 
 

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

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 
 

2 125kr/månad 

 
Enligt det fastställda 
nationella belopp när detta 
beslutas i november 

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

    

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

enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer för 2022 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-08-18 
 2021/1269 

Sida 
2(2) 

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

 

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 98 Dnr 2021/1179 

Externa taxor inom avdelningen kost och lokalvård 
2022 

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

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

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

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

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

Julbord 150kr 160kr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

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

Datum 
2021-08-18                                  

Referens 
Dnr  

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

 
 

 
 

 
  

 

Externa taxor inom avdelningen kost och lokalvård 
2022. 

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

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

Typ av taxa  Pris 2021 Förslag på pris 2022 

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

281kr/timme 290kr/timme 

Skollunch 70kr 75kr 

Lunch, servicehus 75kr 80kr 

Lunch, servicehus. 
Helg 

90kr 95kr 

Lunch servicehus, 
Storhelg 

110kr 120kr 

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

Referens 
 

Sida 
2(2) 

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

Datum 
2021-10-11 

Referens 
  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 
 

 
 

 
 

   

 

Mål och budget 2022-2024 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2022-2024 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2021-2023 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt 
för lönerelaterade kostnader så som kommande löneökningar och pensioner.  
En god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 
2022 och prognosen för skatteintäkter har löpande justerats upp under året. 
Pandemin har påverkat flera verksamheter och det är ännu svårt att se de 
långsiktiga effekterna och hur kostnadsutvecklingen framåt kommer 
påverkas.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Besparingar har lagts inom vissa 
verksamheter och ett fortsatt arbete med att analysera och följa 
kostnadsutvecklingen ska göras under 2022.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

 2022: + 19,5 mkr 

 2023: + 38,6 mkr  

 2024 + 47,9 mkr 
De föreslagna ramarna innebär att kommunen når målet om 2% överskott 
under planeringsperioden.  Resultatmål för 2023-2024 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från september 
2021 och befolkningsutfall till och med augusti 2021. 
Investeringarna föreslås uppgå till 144,5 mkr under 2022. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås sänkas till 75% under planeringsperioden. 
Under 2022 beräknas självfinansieringsgraden stanna på ca 50%. 
Med utgångspunkt i den kritik som revisorerna framfört i samband med 
granskningen av årsredovisningen 2020 vad gäller bedömningen om 
Leksands kommuns måluppfyllelse, samt att det pågår ett arbete med att 
formulera en ny vision för kommunen bedömer förvaltningen att det finns ett 
behov av en uppdaterad och förtydligad styrmodell. Leksands kommuns 
styrmodell utgår i dag från mål-och resultatstyrning. Det saknas dock delar 
och definitioner som skulle behöva tillföras och tydliggöras för att modellen 
ska få större genomslagskraft och tydlighet i förvaltningen. Förvaltningen 
föreslår att Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2022, ger 
förvaltningen i uppdrag att revidera kommunens styrmodell utifrån följande 
principer:  

114



Leksands kommun 

Datum 
2021-10-11 
 

Referens 
 

Sida 
2(3) 

 Styrmodellen för Leksands kommun ska fortsatt bygga på mål- och 
resultatstyrning. Styrmodellen ska omfatta både planering och 
uppföljning av verksamheten. 

 Styrmodellen ska utgå från en målstruktur med långsiktiga 
strategiska inriktningsmål som bryts ned till årliga mål och riktade 
uppdrag.  

 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan 
ske med till exempel lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, 
vision, värderingar, mål, uppdrag, m.m.  

 Styrmodellen ska innehålla en beskrivning av rollfördelning och 
definitioner av ingående begrepp som exempelvis nyckeltal och 
indikatorer. 

 Styrmodellen ska även innefatta de kommunala bolagen. 

 Den nya modellen ska börja användas som planeringsunderlag från 
hösten 2021. 

 

Förslag till beslut 
 

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

2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 
2022–2024 samt investeringsbudget 2022–2025. 

3. Uppdra till förvaltningen att revidera kommunens styrmodell i 
enlighet med förslagna principer, i syfte att skapa en mer långsiktig 
styrning med en tydlig process för planering och uppföljning.  
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2022-2024 inklusive 
investeringsbudget 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis Smids kommundirektör 
Ann-Charlotte Zackrisson ekonomichef 
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Inledning  
De senaste två åren har i mångt och mycket kommit att präglas av den globala pandemin. I stort sett 
alla kommunens verksamheter har varit påverkade. En del verksamhet har ställts in medan andra 
verksamheter så som exempelvis äldreomsorgen har arbetat för högtryck. Hela samhället har 
påverkats på ett eller annat sätt. Trots stora omställningar och många drabbade har Leksand ändå 
klarat sig relativt väl ur pandemin. Näringslivet har påverkats men många företag har samtidigt gått bra 
under, så även besöksnäringen där farhågan var att tappet kring den evenemangsdrivna 
besöksnäringen skulle bli stort.  
 
När vi nu planerar för 2022 gör vi det med en förhoppning om att pandemin är på väg att klinga av, att 
restriktioner inte behöver återinföras och att samhället och kommunens verksamheter kan återgå till 
ett normalläge. Trots påfrestningar finns lärdomar och positiva erfarenheter att bygga vidare på. 
 
Arbetet med en ny vision med sikte på 2030 har inletts och förväntas vägleda organisationen redan 
under 2022. Den nya visionen ska utgå från Agenda 2030:s tre perspektiv om social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet vilket beaktats i planeringsarbetet. Utgångspunkten för planeringen av mål och 
budget har dock varit vision 2025 och de politiska mål som antogs av fullmäktige under 2019 eftersom 
visionen inte är fastställd ännu. Planeringen har även präglats av återhållsamhet. Dels för att kunna 
möta de utmaningar kommunen står inför i form av stora investeringsbehov, relativt höga 
standardkostnader inom vissa områden men även för att skapa utrymme att styra om mot en ny vision.  
 
Leksand fortsätter att växa och att utvecklas, och nya arbetstillfällen skapas. Digitala arbetssätt 
möjliggör för fler att bosätta sig i Leksand trots att arbetet finns på annan ort. Till och med augusti 
2021 har kommunen haft en positiv befolkningsutveckling och trycket på bostäder är fortsatt mycket 
högt. Under 2021 har både den globala och inhemska ekonomin utvecklats över förväntan och det 
stora ekonomiska tappet kommer hämtas igen under de närmaste åren. Det finns därför anledning att 
blicka framåt med tillförsikt.  
   

Verksamhetsmål  
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för kommunens 
arbete under perioden 2021-2022:  

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 

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

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

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

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

och friluftskommuner – med fokus på barn och unga.  
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

kommunens service och tillgänglighet.  
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av 

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

Inriktning och prioriteringar 
Pandemin har inneburit stora påfrestningar för hela samhället och även för kommunen som 
organisation. Samtidigt har pandemin även fört med sig ett lärande och verksamhetsutveckling inom 
många områden. För kommunen har den digitala omställningen gått fort, både var gäller arbetssätt 
internt och genom en stor mängd nya externa e-tjänster. Satsningen på digitalisering kommer fortsätta 
och accelerera kommande år. Det handlar dels om att utnyttja möjligheten till automation i kommunens 
verksamheter, dels om att erbjuda ökad service till kommunens medborgare. 
 
Verksamhetsmålen är fortsatt relevanta och utgör utgångspunkten för planeringen. Verksamhetsmålen 
har i stor utsträckning även en tydlig koppling till Agenda 2030 och fungerar därmed som en brygga till 
den nya visionen. Kommunen kommer under perioden prioritera miljö- och hållbarhetsarbetet. Nya 
miljömål tas fram under 2021 och genomförandet kommer behöva prioriteras inom hela förvaltningen, 
och satsningar görs inom alla sektorer inom allt från livsmedel, lokaler, till IT.  
 
Kommunen gör även tillsammans med Rättvik en fortsatt satsning på att utveckla lärcentrum och bredda 
uppdraget för Vuxenutbildningsnämnden. Kommunen ska vara väl rustad för det nya arbetsmarknads-
politiska landskapet för att på bästa sätt kunna bidra till att Leksand blir en bra plats att leva, bo och 
verka på. Samarbetet mellan AME, IFO och Vuxenutbildningen kommer stärkas ytterligare och 
verksamheten kommer även bidra till att säkra upp kompetensförsörjningen i kommunen. 
Utbildningssektorn är fortsatt i fokus, dels för att stärka studieresultaten i enlighet med 
verksamhetsmålet, dels görs en rad arbetsmiljöåtgärder. Satsningen på fältassistenter fortsätter och 
efter pandemin kommer ett arbete göras för att fånga upp elevers mående och kunskapsnivå efter tiden 
med distans- och fjärrundervisning.  
 
Under året kommer även det nya särskilda boendet på  Lyckavägen tas i bruk. Alla avdelningar öppnar 
inte under 2022 utan det finns kapacitet att växa och öppna upp successivt efter behov. Under hösten 
2021 kommer beslut fattas om lokalisering av dagverksamhet, hemtjänst, korttidsavdelning samt HSR-
enheten som idag har sin verksamhet på Limsjögården. Inritningen är att dessa verksamheter ska flyttas 
till Leksandsbostäders fastighet i Lycka/Tibble.  
 
Sjukskrivningarna har under pandemin varit mycket höga, men börjar under 2021 att återgå till mer 
normala nivåer. Sjukskrivningarna i kommunen är även utan pandemin relativt höga inom vissa 
verksamheter. Orsakerna till sjukskrivningarna varierar men ett ytterligare förebyggande arbete kring 
arbetsmiljö och hälsa har påbörjats.  
 
Samarbetet och samverkan med Leksandsbostäder fortsätter att stärkas. Från och med 2022 tar 
Leksandsbostäder över verksamheten inom vaktmästeri och verkstad från kommunens fritidsavdelning 
och får ett sammanhållet uppdrag inom gata/park. Samtidigt tar kommunen över lönehanteringen från 
Leksandsbostäder och erbjuder en sammanhållen löneadministration för kommun och bolag.  
 
 
Politik och Förvaltningsledning 
 
Under året flyttar ansvaret för fastighet och gata/park till samhällsutveckling. En besparing läggs på det 
samlade förvaltningsuppdraget gentemot LBAB med 1 mkr. I budget har höjd tagits för valet 2022, 
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Japanjubileet, medfinansiering av redan beslutade EU-projekt samt en utredare från och med 2023. 
Under förvaltningsledning har även en mindre reserv på 0,5 mkr lagts in för att kunna hantera 
utredningar, behov av konsultstöd eller andra oförutsedda kostnader. 
 
Verksamhetsstöd 
 
Verksamhetsstöds uppdrag är att skapa förutsättningar för att Leksands kommun som organisation ska 
kunna leverera den bästa servicen till dom kommunen är till för. Varje medarbetare ska varje dag ha 
förutsättningar för att ha en bra dag på jobbet. Det görs genom att sektorn leder och utvecklar 
organisationen i samarbete med verksamheterna. Det stöd som ges ska vara professionellt och 
samordnat, samt skapa mervärde för hela organisationen. 
 
Sektorn ansvarar för frågor som är kommunövergripande, har ett demokratiskt uppdrag gentemot de 
förtroendevalda och ger ett särskilt stöd till chefer. Sektorn ger också ett dagligt stöd inom kost, 
lokalvård och kundtjänst. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 
Övergripande utmaningar framöver är att få en hållbar och sund ekonomi, att se till att kommunen har 
en god kompetensförsörjning och fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna möta de krav och 
förväntningar på digitalisering och IT-infrastrukturutveckling som finns från både medborgare och 
verksamheterna, att hantera snabba omställningar och uppfylla ökade krav på stödfunktioner samtidigt 
som resurserna minskas. Sektorn kommer även stärka arbetet med informationssäkerhet. 
 
Prioriterade områden att arbeta med är: 

 Leksand som plats att leva, bo och verka med fokus på varumärkesarbete och 
kompetensförsörjning 

 Miljö och hållbarhet med fokus på kost, lokalvård och IT 
 Digitalisering med fokus på digitala administrativa processer, digitala  utbildningsinsatser och 

utveckling av e-tjänsteplattformen. 
 Arbetsmiljö med fokus på ledarskap, medarbetarskap och anpassning till förändrade arbetssätt 

efter erfarenheter från pandemin. 
 Bredda och utveckla uppdraget för kundtjänst med särskilt fokus på att utveckla chefsstödet 

med utgångspunkt att avlasta chefer och skapa förutsättningar för att fokusera på 
chefsuppdraget.  

 
Delar av sektorn kommer även ha ett stort ansvar i hanteringen av valet 2022. Kost och lokalvård 
kommer under 2022 även ta över städningen inom det nya äldreboendet i Tibble och behov finns för 
fortsatt utveckling av kosten där ett fungerade produktionskök i Edshult är prioriterat. Samarbetet inom 
koncernen fortsätter att stärkas i första hand med Leksandsbostäder där kommunen ska ta över 
lönehanteringen och erbjuda strategiskt HR-stöd.   
 
Utbildningssektorn 
Utbildningen inom skolväsendet, grundskola och gymnasium, syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och  lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och  
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
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och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i 
samarbete med hemmet främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Kulturskolan ska bidra till att stimulera 
elevers inlärningsförmåga och verka för musikalisk mångfald. De ger eleverna kunskap om musik, sång, 
dans, teater och utveckla deras färdigheter så att detta blir en meningsfull och stimulerande del av deras 
liv. AME, arbetsmarknadsenheten, strävar efter att hitta en helhetslösning kring varje person med 
hänsyn till att höja livskvaliteten och möjligheterna att komma i självförsörjande spår. Mottagningen av 
barn och vuxna sköts av kommunens integrationsenhet och tillsammans med andra myndigheter har de 
ansvar för att behov av utbildning, bostad, vård och omsorg och annat socialt stöd säkerställs. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

Inför 2021 identifierade politiken fem fokusområden kopplade till de politiska målen. För utbildnings-
sektorns del finns det en tydlig koppling till alla fokusområden förutom det om LSS. Under 2021 har 
utbildningssektorn satsat på att bygga upp ett lokalt e-kontor. Sektorn och avdelningarna har avsatt en 
sammanlagd resurs för e-tjänsteutveckling. Målsättningen är att bygga upp kompetens ”in house” för att 
snabbt och enkelt kunna tillhandahålla e-tjänstlösningar både för interna och externa behov. 
Skolskjutsprojektet har visat på effektiviseringspotential i handläggningstid. Vidare är avsikten att e-
tjänster ska kunna bidra till att minska arbetsbelastningen för flera medarbetare och därigenom också 
bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Arbete och stöd: I april 2021 presenterades översynen av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik som också föreslår att nämnden ska utökas till att omfatta arbetsmarknads- och 
integrationsenheterna från respektive kommun. Beroende på vilket beslut som fattas kommer det att få 
en stor inverkan på verksamheten. Utredningen ska också sättas i ett nationellt sammanhang med ett 
flertal reformer inom arbetsmarknadspolitiken och det uppdrag med att rusta och matcha som till stor 
del tidigare låg på Arbetsförmedlingen. Denna förändring inom den nationella arbetsmarknadspolitiken 
kommer att ske oavsett utökad nämnd, eller inte. Utifrån utredningens förslag skulle en utökning av 
nämnden innebära en organisatorisk förändring för vuxenutbildningen. Samarbete med 
arbetsmarknads- och integrationsenheten i Rättvik är redan etablerat i Leksand via samlokalisering till 
Brandmannens lokaler. Samverkan med AME samt gymnasieskolan ger en god grund att stå på för att 
kunna utveckla lärlingsutbildningen, vilket också svarar mot de reformer som kommer inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik har redan idag en samverkan med 
Gagnef genom det statsbidragsfinansierade lärcentrumet. 

Förskolan i Leksand är just nu i en omfattande utvecklingsfas. Den övergripande målsättningen är att nå 
en likvärdig förskola. Det har tagits ett helhetsgrepp kring det systematiska kvalitetsarbetet där avsikten 
är en tydligare koppling till läroplanen och dokumentation av barnens progression ska leda till ökad 
måluppfyllelse bland annat gällande barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning. Ett arbete 
som också kommer att bidra till hög kvalitet i grundskolan. Förskolans ambition är att ligga i framkant, 
vilket bland annat sker genom att inrätta förste förskollärare samt på ett strukturerat sätt kompetens-
utveckla personalen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Leksand kommer på så sätt att föregå 
de nationella reformerna inom förskolan. Vidare är målsättningen att genom att ligga i framkant bli en 
attraktiv arbetsgivare för att både kunna behålla och rekrytera personal. Genom hög kvalitet ska även 
förskolan bidra till att Leksand blir en bra plats att leva, bo och verka på. 

Grundskolans fokusområde knyter också an till fokusområdet med Leksand som en plats att leva, bo och 
verka. Avdelningen för grundskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete för att nå högre kvalitet. Detta 
arbete har utmynnat i att två områden har identifierats, vilka är elevernas motivation respektive skolans 
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organisation. Eftersom måendet är en faktor som påverkar elevernas motivation och prestationer är 
elevhälsans förebyggande arbete ett internt fokusområde. Likaså ingår det arbete som pågått ett par år 
kring bättre och mer likvärdiga lärmiljöer, till exempel kunna anpassa miljöerna för bättre förutsättningar 
till studiero och mer stimulans. Gällande organisation handlar det om att kunna tydliggöra uppdragen, 
dvs. låta lärare få vara lärare och rektor ska vara rektor. För att nå effekt inom det pedagogiska 
ledarskapet behöver rektorerna avlastas så att pedagogiska ledare kan renodlas. Avsikten är att de ska få 
goda förutsättningar att bedriva skolutveckling med bland annat uppföljning av skolresultat och 
utveckling av läsning och skrivning i grundskolans alla stadier. För att klara ett ökat elevantal och 
säkerställa en god arbetsmiljö kommer åtgärder och anpassningar att göras vid Sammilsdalsskolan och 
satsningen på arbetsmiljö för elever och lärare som aviserades 2020 fortsätter under 2022-2024.  

Leksands gymnasium har såsom övriga Sverige märkt av ökningen av det dåliga måendet hos sina elever. 
I ett led att möta detta är en målsättning att utveckla elevhälsoarbetet. Gymnasieskolan samarbetar nära 
med grundskolan kring dessa frågor bland annat genom ungdomshälsan. Inom gymnasiet ser man också 
ett behov av att utveckla och stärka ledarskapet i klassrummet via bland annat kollegialt lärande. Kopplat 
till detta behöver gymnasiet säkra och utveckla digital kompetens hos personal och elever, något som 
visat sig under pandemin. Arbetet har redan påbörjats genom att en digitaliseringspedagog har anställts 
samt att en förstelärartjänst har inrättats inom området. Gymnasiet ser också behov av att utveckla 
arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det är ett kommunövergripande arbete som bland 
annat inkluderar enheten för arbete och stöd. Beroende på vilka beslut som fattas kan nya 
förutsättningar skapa andra möjligheter att arbeta med denna grupp av ungdomar. 

Säkerställa lokal för dans är högsta prioritet för kulturskolan. Dels för att dans är det största ämnet som 
omfattar 150 barn och ungdomar varje vecka, dels är en danslokal en förutsättning för träning och 
repetition till den i kommunen mycket uppskattade musikalutbildningen.  

Sociala sektorn 

I den sociala sektorn pågår under hösten 2021 en omorganisation.  Äldreomsorgen delas upp i tre 
avdelningar: särskilt boende, ordinärt boende samt HSR – enheten (hälso-och sjukvård samt 
rehabilitering). Avdelning funktionshinder och stöd delas upp i två avdelningar: LSS verksamhet och 
socialpsykiatrin samt  öppenvården. Inom avdelning myndighet, ingår myndighetsutövning för 
äldreomsorgen, socialpsykiatrin, LSS och individ och familjeomsorgen. Sociala sektorn ska följa de 
nationella styrdokument, lagar och förordningar som gäller för områden inom den sociala delen. Utöver 
detta leder och styr sektorn utifrån de politiska målen och fokusområden. 

Kommunen fortsätter utveckla verksamheten inom särskilda boenden för äldre, som innebär en bostad 
med anpassad service och omvårdnad dygnet runt. Nya boendet på Lycka/Tibble som invigs i december 
2021 kommer att utöka det totala antalet platser med 18.  

Hyreskontrakten för samtliga verksamheter på Limsjögården upphör vid årsskiftet 2021/2022 och 
kommunen behöver ersätta lokalerna med annan lokalisering. Det har tidigare utretts att det inte är 
aktuellt att förlänga kontrakten eftersom det medför alldeles för höga kostnader. En utredning har 
slutförts och förslaget är att även dagverksamhet, hemtjänst, korttidsavdelning samt HSR-enheten flyttar 
till Lycka/Tibble, till Leksandsbostäders fastighet. Beslut om inriktning förväntas fattas under hösten. 
Kostnader för eventuellt dubbla hyror under ombyggnationen har inte tagits med i budget. Kostnaden 
för det särskilda boendet behöver följas upp och jämföras med kalkyl. Hela boendet tas inte i drift vid 
årsskiftet vilket innebär att kommunen inte har fulla avskrivningskostnader under 2022 och delar av 
kostnaderna torde därför kunna rymmas inom befintlig ram.  
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I Leksand finns det i dag en privat utövare förutom kommunens hemtjänst. Utöver hemtjänst kan den 
enskilde ansöka om dagverksamhet, anhörigstöd, korttidsvård och växelvård vilket är till för att ge 
möjlighet till återhämtning för de äldre eller avlastning för närstående. Efterfrågan på hemtjänst ökar i 
takt med en äldre befolkning och under 2021 har kommunen cirka 260 kunder som har insatser i 
hemtjänsten varje månad. 200 i den egna hemtjänsten och 60 i den externa regin. 

LSS verksamheten utför insatser för personer enligt ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade” (LSS). Det kan vara olika former av insatser, boenden, personlig assistans, 
avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, kontaktpersoner, korttidstillsyn och kortidsvistelse. Idag ges 
insatser inom LSS till runt 95 personer. I Leksand finns 4 gruppboende och ett serviceboende. Dagliga 
verksamheter består av olika verksamheter, Fisken, Bakfickan, Utegruppen, Affär ´n, Servicegruppen, 
Konstverkstan och Eden. Organisatoriskt under LSS verksamheten ligger även boendestödsteam och 
dagverksamhet inom socialpsykiatrin. Det är insatser som ges utifrån socialtjänstlagen. Verksamheten 
inriktas på att ge stöd i hemmet åt personer som har en psykisk funktionsnedsättning med mål att 
försöka att anpassa personen till ett så självständigt liv som möjligt. Verksamheten har runt 50 kunder. 

I myndighetsutövning ingår individ och familjeomsorgen som består av, en barn-, ungdoms och 
vuxengrupp. De har ansvar för mottagning, utredning och beslut om insatser. Inom öppenvården finns 
familjeteamet, ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjerådgivningen, Haga missbruk och 
anhörigstöd. Familjeteamet arbetar på uppdrag från individ och familjeomsorgen samt även genom 
öppen mottagning. Arbetsgruppen består av medarbetare som är familjeterapeuter, socionomer och 
familjepedagoger. Familjeteamet ingår som en del i familjecentralen Bönan, tillsammans med öppna 
förskolan, MVC, BVC och MBHV-psykolog. Leksand är värdkommun i en samverkan för Gagnefs, Rättviks 
och Vansbros kommuner i en gemensam familjerådgivning.  

Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

Nya nationella riktlinjer om att säkerställa en god och nära vård innebär ett nytt arbetssätt som ska öka 
tryggheten för kunderna att bo kvar hemma längre. Det kräver utbildning, ett förändrat arbetssätt, 
engagemang och tid av medarbetarna och chefer. Detta finansieras med statsbidrag och påverkar inte 
sektorns budgetram. Äldreomsorgen har varit i fokus under pandemin och en rad satsningar och bidrag 
har beviljats. Bidrag har beslutats för att minska antalet timanställda, och öka antalet sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Medlen kommer utbetalas 2022 för resultat uppnådda 2021. Äldreomsorgslyftet som 
syftar till att öka andelen utbildade inom äldreomsorgen genomförs under 2021 och kommer fortsätta 
under 2022. 

Höjd patientsäkerhet genom utökad tjänstgöringsgrad för medicinskt ansvarig sjuksköterska och ökad 
tjänst för medicinskt ansvarig rehabilitering fortsätter. En fortsatt satsning sker även på välfärdstekniska 
hjälpmedel genom en nyanställd välfärdstekniker och en ny strategiplan för e-hälsa.  

Sektorn kommer fortsätta satsningen för att få ner sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är hög inom sektorn, 
framför allt inom hemtjänsten. Sektorn har sett över kort och långtidsfrånvaro, följer sjukrutiner och 
rehabiliteringsprocess. Analys av korttidsfrånvaro inom två områden visar att frånvaron inte enbart är 
arbetsrelaterad. Ytterligare åtgärder som påbörjats är att utöka med fler chefer för att minska 
personalgrupperna och skapa förutsättningar för cheferna att få mer tid till utveckling. Arbetet kommer 
följas upp löpande och målsättningen är att åtgärderna ska leda till minskad sjukfrånvaro och bättre 
arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

Under 2020 har sektorn även genomlyst individ och familjeomsorgen och sektorn har börjat få ordning 
och reda i systemen och påbörjat det inre arbetet med organisationen. Sektorn genomlyser varje år 
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verksamheten med en metod som heter kostnad per brukare (KBP) en metod som tagits fram 
tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner för att se var och vilka verksamheter som är effektiva 
respektive ineffektiva så att åtgärder kan vidtas. Metoden gör att de kommuner som använder modellen 
jämför samma saker.  

Den äldresatsning som staten beslutade om inför 2021 lades som ett generellt bidrag under 2021 då 
kravet på återbetalning togs bort. Inför 2022 återförs krav på ev återbetalning och satsningen kommer 
därför redovisas som en intäkt. Ramen minskas därmed 2022 med motsvarande 8,9 mkr.  

Sektorn för samhällsutveckling  

Sektorn bidrar till en hållbar tillväxt i kommunen och skapa en trygg och god livskvalitet för kommunens 
medborgare genom att: 

 Fatta långsiktiga beslut 

 Visa på engagemang och drivkraft framåt 

 Kontinuerligt utveckla service och tjänster 

 Ha ett tydligt kundperspektiv 

 Vara goda förebilder och visa omtanke 

 
Sektorn utför sitt uppdrag genom att planera med ett hållbart helhetsperspektiv, ge förutsättningar för 
att bygga nya bostäder eller lokaler och att exploatera dessa områden med hänsyn till miljö- och 
kulturvärden genom att låta det moderna Leksand växa fram med utgångspunkt från de värden som 
finns. Sektorn arbetar för att medborgarna skall få tillgång till fin natur och ett rikt fritidsliv, en attraktiv 
livsmiljö med ett rikt och varierat kulturutbud. 

 
Sektorn ansvarar för kommunens översiktsplan, Leksands miljömål och andra strategiska dokument. 
Kommunen utför kontroll och tillsyn inom områdena alkohol och tobak, bygg, livsmedel, miljö- och 
hälsoskydd och trafik för att alla som bor, arbetar eller besöker kommunen ska känna sig trygga med att 
äta, dricka och vistas här. Sektorn arbetar för en god miljö så att kommunen ska vara attraktiv och 
hållbar för kommande generationer. 
 
Sektorn ger råd och service till företag och enskilda i kommunen som vill bygga eller starta nya 
verksamheter samt utveckla befintliga, till exempel industrier, restauranger och butiker med bland annat 
en funktion som exploateringslots. Samarbetet och stöd till ideella föreningar inom bland annat kultur- 
och fritidsområdet är viktig.  
 
Leksand driver en bred och utvecklande biblioteksverksamhet för att öka läsandet i alla åldrar med fokus 
på de yngre och sköter även kulturfastigheter, museum och ordnar utställningar i kulturhuset. Leksand 
har mycket fina förutsättningar och friluftsliv och det är ett prioriterat uppdrag att förvalta och utveckla 
fritidsanläggningar såsom Granberget och Leksandshallen. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under planeringsperioden 
Sektorns arbete tar utgångspunkt i vision 2025 med sikte på att bli 18 000 medborgare. 
18 000 medborgare som ska ha god tillgång till kultur av hög kvalitet, gott fritids- och friluftsliv för 
alla, och god tillgång på bostäder för olika behov.  
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Budgeten för sektorn ökar för att finansiera den nya tjänsten som fastighetsstrateg, ”färdig ljus” som är 
ett övertagande av ansvaret för gatubelysning från Trafikverket, samt för att täcka ökade driftskostnader 
i samband med nya sporthallen.  
 
Under kommande år kommer sektorn fortsätta att skapa förutsättningar för att utveckla Leksand. 
Arbetet med Moskogsvägen fortsätter så också tillskapande av det nya bostadsområdet Lummerhöjden. 
Detaljplanarbetet för Åkerö brofäste och Rosen Västra fortgår. Under 2022 kommer nya sporthallen 
kunna tas i drift. Målsättningen är även att skapa nytt centrumnära naturreservat på Åkersön.  
 
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen är ett nationellt initiativ som Boverket har fått uppdrag av 
regeringen att leda. Boverket skriver följande:  
 
” Boverket vill göra det möjligt att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Genom en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag kan vi bidra till en hållbar 
samhällsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. I det nya uppdraget får vi möjlighet att fortsätta att 
utveckla digitala arbetssätt som gör det enklare för medborgare, handläggare på kommunen, aktörer 
inom byggsektorn och beslutsfattare.” 
 
Leksands kommun såväl som landets övriga kommuner måste förhålla sig till denna process och följa 
utvecklingen. Det är en viktig bit i att kunna tillhandahålla bättre service till medborgarna, dock kommer 
det krävas ekonomiska och personella resurser för att på ett bra sätt följa denna utveckling.  
 
Framtagande och implementering av nya miljömål kommer att vara tidskrävande då det är viktigt att 
hela förvaltningen är delaktiga i detta arbete, och kommer även krävas resurser för att sedan kunna 
implementera arbetet på ett bra och hållbart sätt.  
 
Sektor samhällsutveckling kommer fortsätta arbetet med att upprätthålla god kvalitet och service till 
kommunens medborgare gällande myndighetsutövning, såsom exempelvis säkerställa att 
handläggningstider minimeras. Under 2021 planeras en ny cykelplan att antas av fullmäktige, arbetet 
med att implementera denna kommer att fortsätta med fokus på att öka cykelpendling till skola och 
arbete, samt säkra passager för barn och ungdomar. 
 
För att kunna bedriva distansstudier för kommunens medborgare (och andra besökande) planerar 
biblioteket att säkerställa att det finns studieplatser tillgängliga och målsättningen är också att kunna 
tillhandahålla tysta rum för att exempelvis kunna genomföra tentamen. 

 
Förbättra kart/GIS/mät för att bland annat förbättra kommunens kvalitet på gränser och således 
förbättra rättssäkerheten för kommunens medborgare.  
 
För att stärka riksväg 70 och göra den mer trafiksäker arbetar Leksands kommun kontinuerlig med att 
påverka Trafikverket. Diskussioner såsom säkra av- och påfarter inom Leksands kommun är en sådan sak 
som står i fokus för diskussionerna. Arbetet med att implementera beslutet gällande ”Enskilda vägar” 
kommer fortsätta under perioden och en del av de tidigare avsatta men ej utnyttjade medel kommer 
behövas under kommande år i stället.  

 
Fastighetsuppdraget flyttas från och med 2022 från kommunledningen till Samhällsutveckling vilket 
under ledning av kommunens fastighetsstrateg förväntas leda till en effektivare lokalanvändning på sikt.   
För att få en mer sammanhållen organisation inom gata/park och fastighetsskötsel kommer 
implementeringen av flytt av delar av fritidsavdelningen till Leksandsbostäder äga rum från och med 1 
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januari 2022. Flytt av personal och samverkan har påbörjats tidigare. Regelbundna dialog- och 
prioriteringsmöten har genomförts med Leksandsbostäder för att identifiera och prioritera utemiljös 
arbete liksom fastighetsuppdrag för de kommunala verksamheternas lokaler.  
 
Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige  

 
Den nationella och globala ekonomin har återhämtat sig över förväntan. Återhämtningen har skett trots 
restriktioner och vågor av fortsatt hög smittspridning. Orsaken är i första hand stora statliga stöd och 
riktade insatser men även att samhällen har anpassat sig och många verksamheter har haft förmågan att 
ställa om under pandemin. Även under 2021 har kommunsektorn erhållit en rad bidrag för att säkra 
verksamheten och för att hantera utmaningar kopplade till pandemin inom i första hand äldreomsorgen 
men även inom utbildningssektorn, genom den så kallade skolmiljarden. SKR bedömer att BNP tillväxten 
under 2021 kommer bli drygt 4 procent. Budgetpropositionen som är relativt expansiv förväntas bidra till 
ökad efterfrågan under 2022 vilket är en av orsakerna till att SKR räknar med hög tillväxt även under  
2022. 
 
Redan innan pandemin brottades många av Sveriges kommuner med ekonomiska utmaningar som i 
första hand beror på demografiska förändringar med allt fler äldre, fler barn och unga, samt ökande 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar därför sedan ett par år i snabbare takt än 
skattetillväxten, och Leksand är inget undantag och utan ökade statsbidrag kommer utmaningen bli än 
större på ett par års sikt.  
 
De närmaste åren ser ändå förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling 
väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Med reservation för pandemins utveckling 
och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till 
äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna på nationell nivå de närmaste åren. 
Resultaten för kommunsektorn som helhet försvagas dock successivt, men hamnar över 2 procent av 
skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedömer SKR att kommunerna behöver antingen 
ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på sammanlagt 8 miljarder kronor för att uppnå ett 
resultat på 2 procent. SKR bedömer att kommunerna nu måste ta tillfället i akt och genomföra åtgärder 
och satsningar som effektiviserar verksamheterna och håller tillbaka kostnadsökningar på sikt.  
 
Det extra generella statsbidraget som beslutades 2020 ger exempelvis Leksand ca 10 mkr 2021 och 5 
mkr 2022 för att avslutas 2023.  

 
Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun  
Skatter och bidrag 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar enligt prognosen i september 2021 mer än vad som tidigare 
prognostiserats och för 2022 förväntas skatteintäkter och generella statsbidrag bli ca 50 mkr högre än 
planerat i Mål och budget 2021-2023.  
 
Kommunen har under inledningen av 2021 haft en positiv befolkningstillväxt och kommunen justerar 
därför upp SCB:s befolkningsprognos något då årssiffran överträffades redan i april. Leksand redovisade 
under 2020 ett resultat som låg långt över budgeterat resultat, mycket beroende på de extra 
statsbidragen men även lägre efterfrågan och minskad utveckling inom vissa verksamheter. Under 2021 
har skatteunderlaget fortsatt att utvecklas positivt och det förväntade underskottet har därmed vänts till 
ett överskott. Även sektorernas nettokostnader har hållits tillbaka under 2021 då flera verksamheter 
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fortsatt påverkats av pandemin, och kommunen erhållit ökade statsbidrag och statlig kompensation för 
sjuklönekostnader. De senaste två åren har varit präglade av pandemin och det är därför  svårt att 
bedöma  kostnadsutvecklingen på sikt. . 
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas även antalet barn i framför allt grundskoleålder öka 
samtidigt som ökningen på nationell nivå är relativt låg. Detta innebär att Leksands bidrag i 
kostnadsutjämningen förväntas sjunka betydligt från 2023. Den försämrade försörjningskvoten innebär 
samtidigt att skatteintäkterna ökar i lägre takt. 
 
I planeringsunderlaget har förvaltningen räknat in äldreomsorgssatsningen som ger Leksand ett årligt 
tillskott till äldreomsorgen med 8,9 mkr. Från och med 2022 ska bidraget återrapporteras och en 
återbetalningsskyldighet föreligger och bidraget flyttas därmed från generella statsbidrag till intäkt och 
redovisas direkt i sektorn. Riktade statsbidrag som äldreomsorgslyftet, vilket syftar till att öka antalet 
utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, innebär inte någon 
budgetförstärkning för kommunen och har därför inte räknats med i underlaget. Inte heller det 
prestationsbaserade bidraget inom äldreomsorgen för att minska antalet timanställda och öka antalet 
sjuksköterskor på SÄBO har tagits med i budgeten. Kommunen har dock sökt medel 2021 som betalas ut 
2022 om Leksand uppfyller kriterierna. En ny skolmiljard på motsvarande sätt som 2021 har aviserats 
och denna har tagits upp som generella statsbidrag och budgeterats in i sektorn.  
 
Befolkning  
Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 
framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansättning. 
För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten.   

Inför 2021 gjordes en nedskrivning av prognosen jämfört med SCB:s prognos mot bakgrund av att 
befolkningsökningen stannat av under 2019 och första halvan av 2020.  Under inledningen av 2021 har 
kommunen haft en positiv befolkningstillväxt och i augusti uppgick antalet kommuninvånare till 16 001, 
vilket är en ökning med 200 personer hittills i år.  

Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år och det är datumet året innan nuvarande år 
som styr i vilken kommun en individ betalar skatt. Utgångspunkten i de ramar som lagts är en befolkning 
på 15 971 invånare. Inom utbildningssektorn har man märkt av ökningen av antal barn inom i första 
hand grundskolan. En volymjustering har gjorts inom budgetramen på grundskolan för att ge dem 
förutsättningar att hantera det ökade elevantalet.   
 
SCB:s senaste prognos innehåller en del förändringar. Främsta skillnaden gäller grupperna barn- och 
unga som nu beräknas minska på nationell nivå, jämfört med en ökning på 5 procent i tidigare prognos. 
Befolkningen i arbetsför ålder ökar också långsammare än i föregående prognos. För Leksand förväntas 
andelen barn och unga dock fortsatt öka kommande år, liksom andelen äldre. Den demografiska 
fördelningen i kommunen innebär att varje person i åldern 20-64 år måste försörja, förutom sig själv, 
minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands kommun en än större utmaning, 
då kommunen är bland de 25 % som har den minst gynnsamma försörjningskvoten.   

Kostnadsstruktur  
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande 
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.   
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De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade bidrag ska finansieras via skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar 
snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och 
handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar. Riktade statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader har inneburit att nettokostnaderna för verksamheten har hållits nere 
under 2020 och 2021. Men det finns samtidigt en utmaning i den ryckighet vi sett inom en rad områden 
med kortsiktiga och riktade bidrag som riskerar att driva upp kostnaderna.  
 
Leksand ligger över standardkostnaderna inom både utbildningssektorn och inom sociala sektorn. 
Största avvikelsen både procentuellt och i miljoner har Leksand inom individ- och familjeomsorgen. 
Avvikelsen har minskat från 67,5 % och 30 miljoner kronor 2018 till 45,2% och 21 miljoner kronor 2020 
och ett arbete pågår för att komma till rätta med de höga kostnaderna. Inom utbildningssektorn har 
kostnadsavvikelsen minskat betydligt på gymnasiet, men ökat inom fritidshem och fritidsverksamhet. 
Vissa differenser kan bero på hur kostnaderna redovisas men sammantaget är kostnadsstrukturen för 
hög i relation till de referenskostnader som utgör underlag i den kommunala kostnadsutjämningen, och  
är därmed en prioriterad fråga att arbeta vidare med.  
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Förslag till budget 
God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse 

 
Kommunens finansiella mål har tagits fram utifrån lagkravet om god ekonomisk hushållning. Det innebär 
bland annat att varje generation ska stå för sina kostnader, och att framtida generationer ska få samma 
offentliga service. För att nå detta krävs ett ekonomiskt överskott och att investeringar görs inom den 
ekonomiska ramen.    
 
Förvaltningen har ett uppdrag att se över de finansiella målen. Utredningen kring en effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner har presenterat sitt slutbetänkande under hösten 2021. 
Utredningen föreslår bland annat förändringar kring ekonomisk hushållning och regelverket kring 
balanskravsresultat. Arbetet med nya mål som innefattar hela kommunkoncernen bör anpassas till de 
eventuellt nya kraven till följd av utredningen och till den nya visionen.  
 
Mot bakgrund av de stora investeringar som genomförs kommande år föreslås att målet om 
självfinansiering justeras ner till 75 % under planeringsperioden.  
 

Mål  Målnivå  Budgeterat  
Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under 
budgetperioden 2022-2024  

2% 3,4% 

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

3% 2% 

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 50 % under perioden 
2022-2024, exklusive exploatering.   

75% 72  % 

Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt  11,9%   
Sektorerna ska hålla sin budget   -    -  

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Förvaltningen planerar för att kommunen ska nå resultatmålet om 2 % överskott utifrån de 
förutsättningar vad gäller skatter och generella statsbidrag som nu är kända. Kommuner kan reservera 
medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Leksands 
kommun har avsatt 60 mkr till RUR. Leksands kommun följer SKR:s vägledning för att avgöra om RUR får 
disponeras eller inte. Avsikten är är klara verksamheten utan att disponera medel ut RUR under 
planeringsperioden. 

Balanskravsutredning, mkr  2020  2021  2022  2023 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen  25,7 19,6 19,5 38,6 47,9 
Reducering av samtliga realisationsvinster  0,4 0,1    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  25,3 19,5 19,5 38,6 47,9 
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 60.6 60,6 60,6 
Årets balanskravsresultat  25,7 19,5 19,5 38,6 47,9 
Balanskravsresultat att återställa från tidigare år   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa resultatutjämningsreserv   60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 

Tabell 2. Balanskravsutredning   
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Budgetförutsättningar  
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer:  

Indexuppräkning för prisökningar och löneökningar 
I budgeten har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts utan kostnadsökningar får hanteras 
genom effektivisering.  

Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I budgeten har en uppräkning gjorts med 2,3% 
per år samt ytterligare 0,3% under 2022 och 2023 för att möjliggöra satsningar inom områden där 
kommunen halkat efter. Förvaltningens bedömning är att det finns utmaningar i att behålla 
konkurrenskraftiga löner med ett allt för lågt utrymme. För att fortsatt vara en bra arbetsgivare, och 
kunna arbete med hälsofrämjande insatser föreslås en höjning av friskvårsinsatserna med 0,5 mkr från 
2023.   

Sänkt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)  
Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR:s rekommendation. Detta beror på 
höjda pensionskostnader inom kommunerna. Inför 2022 föreslås att PO-pålägget sänks till 39,75%. För 
sektorerna innebär det sänkta PO-påslaget en sänkning av kostnaderna med ca 1,9 mkr. Det finns dock 
en osäkerhet kring de faktiska kostnaderna för pension då de kan variera mycket under åren på grund av 
engångsavsättningar.  
 
Pensionsskulden påverkar negativt  
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens ansvarsförbindelse, 
som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Pensionsutbetalningarna är på cirka 
25 mkr per år inklusive löneskatt, vilket påverkar kommunens resultat och likviditet negativt. Enligt ett 
nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i balansräkningen och det är av denna 
anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive ansvarsförbindelsen.  

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn  
Sociala sektorn och utbildningssektorn får normalt justeringar i budgetramen utifrån förändringar i 
respektive åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt 
förväntas även omsorgsbehovet öka eller minska och således även kostnaderna inom sociala sektorn. 
Samma sak gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar har normalt gjorts även för andra 
kostnader inom sociala sektorn och i form av särskilt stöd inom grundskolan samt ökade/minskade 
interkommunala ersättningar inom utbildningssektorn. Volymberäkningar har gjorts även inför 2022-
2024 men inte fullt ut. Utbildningssektorn har i tidigare mål och budget erhållit volymjusteringar som 
inte helt fallit ut men ramen har legat kvar så indirekt är verksamheten kompenserad för ett högre 
elevantal. Inför höstterminen 2021 konstaterades dock en kraftig ökning av elevantalet och en 
ytterligare justering har därför gjorts inför 2022. Inom äldreomsorgen planeras för större 
kostnadsökningar från 2023 när ytterligare en avdelning öppnar på nya äldreboendet i Tibble.  

Kostnadsutjämningssystem för LSS  
Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnadsutjämningssystem 
som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. Prognosen för 2022 i LSS-
utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 31,5 mkr. Denna avgift har ökat 
med 3-4 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i utjämningsavgifterna beror till stora delar på 
relativa ändringar mellan kommunerna.  Från och med 2021 förväntas den ligga kvar på samma höga 
nivå.  
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Kostnader för avskrivningar och räntor  
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och är svåra 
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar.  
Kommunen har de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider, vilket 
har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger framöver ökar 
också kommunens räntekostnader. Till 2022 beräknas räntekostnaderna öka framförallt på grund av 
ökade lån men även högre räntor. De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från 
de kommunala bolagen som förväntas öka något under perioden.   

Resultatbudget  
För åren 2022-2024 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad på tidigare års händelser, 
ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, samt kända framtida förändringar i verksamheterna.  
 
Tabell 3. Resultatbudget 2022-2024 (mkr).  
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Budget 2022-2024 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Indikativ ram 

(förslag 1)
Indikativ ram 

(förslag 1)
Indikativ ram 

(förslag 1)

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 45,4 39,9 39,1 39,6

Politik 11,6 11,2 10,9 10,9
Förvaltningsledning 33,8 28,7 28,2 28,7

Verksamhetsstöd 105,4 108,6 109,5 109,0
Sektorchef 8,8 9,3 9,3 8,8
Ekonomiavdelning 15,7 15,2 15,5 15,5
HR-avdelning 5,7 6,3 6,3 6,2
Administrativ service 5,5 5,4 5,4 5,5
Kommunikationsavdelning 4,1 4,1 4,2 4,2
IT-avdelning 11,7 12,6 12,9 12,9
Kundtjänstavdelning 4,5 4,5 4,5 4,5
Kost & lokalvård 49,4 51,3 51,5 51,5

Utbildning 347,5 347,1 347,3 347,9
Sektorchef 6,7 6,7 6,7 6,7
Arbete och stöd 4,4 4,4 4,4 4,4
Förskola 82,0 80,5 80,1 80,1
Grundskola 175,8 183,1 184,6 185,3
Gymnasieskola 66,0 65,3 64,6 64,6
Vuxenutbildning 5,8 0,0 0,0 0,0
Kulturskola 6,8 7,0 6,8 6,8

Vuxenutbildning 0,0 6,2 6,3 6,4
Sociala 364,7 352,0 355,0 358,8

Sektorchef 7,3 -2,5 -2,5 -2,5
Myndighet 101,7 97,0 94,2 92,5
Äldreomsorg (delas upp 2022) 188,4

Särskilt boende 123,9 127,7 131,1
Ordinärt boende 36,6 38,7 40,9
HSR 30,8 30,8 30,8

Funktionshinder & stöd (delas upp 2022) 67,3
Öppenvården 11,0 10,9 10,9
LSS/Socialpsyk 55,1 55,1 55,1

Samhällsutveckling 49,9 60,3 59,3 59,3
Sektorchef 6,8 20,1 19,7 19,7
Plan Karta Mät 3,5 3,6 3,6 3,6
Strategisk planering 8,1 10,1 9,3 9,3
Myndighetsavdelning 3,5 3,3 3,3 3,3
Näringslivsavdelning 5,0 4,3 4,3 4,3
Fritidsavdelning 13,1 9,0 9,2 9,2
Kulturavdelning 9,8 9,8 9,8 9,8

Verksamhetssektorernas Nettoram 912,9 914,2 916,5 921,0
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -3,0 -3,0 -6,0 -6,0
Lönekomp 4,2 14,6 30,8 47,3
Priskomp 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 43,3 43,1 44,1 47,5
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 15,5 18,0 17,0 18,0
Verksamhetens nettokostnader 972,9 987,0 1 002,4 1 027,9
Finansiering
Skatteintäkter -752,4 -781,2 -810,3 -837,1
Generella Statsbidrag & utjämning -212,5 -226,2 -232,2 -240,8
Övriga generella statsbidrag -10,3 -1,4 0,0 0,0

Äldreomsorgssatsningen -8,9
Skolmiljarden -1,4 -1,4

Finansiella kostnader 7,6 7,0 7,6 8,5
Finansiella intäkter -5,4 -6,1 -6,1 -6,4
Finansiering Total -973,0 -1 006,5 -1 041,0 -1 075,8
Årets Resultat 0,0 19,5 38,6 47,9
Resultat i % av skatter och bidrag 0,0% 1,9% 3,7% 4,4%

Budget 2021
(ändringsbudget och 

lönekomp)
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Föreslagna besparingar och effektiviseringar  
Under 2019 beslutades sparåtgärder på totalt 37,6 mkr. Besparingarna togs fram på kort tid och alla 
konsekvenser var inte helt analyserade när beslut om budgeten fattades. Merparten av besparingarna är 
genomförda. Beslut som inte kunnat genomföras är i första hand bildandet av en kommunkoncern samt 
avyttring/alternativ användning av ett par lokaler. Inom ett par områden har besparingspotentialen 
överskattats men i grunden har programmet gett effekt och gör det möjligt för kommunen att nå en 
budget i balans inom planeringsperioden.   
 
Förvaltningen gör löpnade omprioriteringar och effektiviseringar inom respektive sektor. Identifierade 
behov och önskemål från sektorerna är högre än tilldelad ram om prioriterar har gjorts för att kunna 
lämna ett förslag på budget i balans.  
 
För planeringsperioden läggs en besparing på Förvaltningsuppdraget inom fastighet och Gata park med 
1 mkr. En besparing läggs även på Individ- och familjeomsorgen med 5 mkr 2022 som sedan ökar till 
totalt 10 mkr 2024 jämfört med 2021 års budget. Besparing läggs på den verksamhet där avvikelsen 
relativt standardkostnaderna är som högst. Leksand har under en tid haft höga placeringskostnader 
medan kostnaderna för försörjningsstöd inte har ökat. Uppdraget är inte enkelt och det är samtidigt 
viktigt att samhällets sköraste får det stöd de behöver och har rätt till. Uppdraget ska följas noga under 
2022. Förvaltningen kommer under 2022 arbeta mer med att analysera verksamhet och kostnader 
tillsammans med RKA:. 
 
Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver  
Inom förvaltningen finns det en vana att hantera osäkerheter. Framöver är osäkerheterna dock större än 
vanligt. Förvaltningen har identifierat några större risker och utmaningar med den budget som är lagd 
som särskilt kommer bevakas under året.   

 Skatteunderlagets utveckling givet pandemins påverkan 
 Ökade behov på grund av ökad befolkning eller förändrad efterfrågan inom exempelvis 

äldreomsorgen.  
 Behov av särskilt stöd inom skolan fortsätter att öka även framöver och ökade elevantal ger 

tröskeleffekter genom behov av  fler klasser.  
 Exploateringsintäkterna är beräknade till totalt 15 mkr under perioden, men det finns en risk om  

vänder och långa planprocesser. 
 Placeringar inom individ och familjeomsorgen och behov av ökade åtgärder är svåra att 

förutsäga. 
 Det finns en risk för dubbla hyror i samband med flytt av verksamhet från Limsjögården. De 

faktiska kostnaderna för det nya äldreboendet kommer följas noga under 2022. 
 Ökade kostnader för räddningstjänst genom det gemensamma förbundet. Ett tillskott gjordes 

2020 då förbundet gick med underskott men inga ramhöjningar är budgeterade. 
 Interkommunala ersättningar ökar genom att fler väljer i första hand annan gymnasieskola. 
 Intäkter för Granberget och Leksandshallen minskar på grund av att många försätter att träna på 

andra anläggningar efter pandemin och dålig snötillgång. 
 I budgeten har inga justeringar gjorts för höjda drivmedels- och elpriser. Ligger priset kvar på 

denna samma höga nivå som hösten 2021 kommer det innebära betydande kostnadsökningar.  
 

134



 

19 

Investeringsbudget   
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov som följer av höga ambitioner. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur 
krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet.  
 
Givet de höga investeringsnivåerna har förvaltningen redan i årets mål och budget identifierat de större 
investeringar där tidigare beslutade anslag behöver flyttas med till kommande år. Målsättningen är att få 
ett bättre utnyttjande av beslutad investeringsbudget och samtidigt minska de belopp som beviljas i 
form av tilläggsanslag på våren. En rad mindre investeringar har även samlats i gemensam ram inom till 
exempel utbildningssektorn. Ramen för verksamhetsanpassningar och underhåll inom fastigheter har 
också justerats för att minska antalet små projekt som äskas separat och för att få en bättre prioritering 
på helheten. Det föreslås även att en reserv om 5 mkr per år läggs på kommunstyrelsen för att minska 
behovet av buffertar på sektornivå och att vid behov kunna fatta snabba beslut av mindre omfattning.  
 

 2022 2023 2024 2025 TOTALT 

Totalt, inklusive exploatering 144 510 130 780 82 575 68 075 425 940 
Totalt, exklusive exploatering 130 910 123 280 75 075 65 575 394 840 

Tabell 4. Investeringsbudget per sektor perioden 2022-2025 (mkr).  

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen. Planerna 
innebär betydande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen med 
investeringar på 550-700 mkr. Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens 
utveckling mot vision 2025 men innebär också stora finansiella utmaningar för kommunkoncernen.  
Det genomförs en rad stora investeringar under perioden där det enskilt största beslutade 
investeringarna är Tibble särskilda boende (180 mkr) och den nya sporthallen (64 mkr). Under perioden 
planeras även stora investeringar i gång- cykelvägar samt vägar, och kommunen investerar även för att 
kunna börja sälja tomter i Lummerhöjden/Norra Käringberget under 2022. På sikt kommer kommunen 
behöva genomföra en ombyggnation av äldreboendet i Edshult men det ligger ännu inte med i 
planeringen då omfattning och tidsperspektiv behöver analyseras ytterligare.  
 
Finansiering av investeringarna  
Målet som tidigare varit 100 % självfinansiering av investeringar har inte nåtts och kommer inte heller  
nås under perioden. Det beror framförallt på byggandet av ett nytt äldreboende i Tibble samt den nya 
sporthallen. I Tibble går kommunen från att betala en extern hyra till att äga själv vilket motiverar en 
lägre självfinansieringsgrad.  
 
Kommunens lån uppgår idag till 343 mkr. Lånetaket höjdes under 2020 till 550 mkr och vilket förväntas 
täcka kommunens investeringar under planperioden.  Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad 
soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett nollresultat i driften och investeringar klaras utan nya lån. 
Även ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt. 
Ansvarsförbindelsen minskar med de årliga utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på 
sikt som följd av beräknad ökning av medellivslängden vilket har skett under 2021. En positiv soliditet är 
ett kommande lagkrav. Kommunens egna kapital minskar med summan av ansvarsförbindelsen om 
förslaget på att föra in den i balansräkningen genomförs. Därav beräknas soliditeten även inklusive 
ansvarsförbindelsen.   
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 Kommunkoncernen  
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren Norra 
Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under kommunledningen inom primärkommunen.   
 

ENHET 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2022 
Plan 

2023 
Leksands (primär)kommun 0,8 19,5 38,6 47,9 
Leksandsbostäder AB 8,2 14,6   
Leksand Vatten AB -3,4 -6,2   
Totalt (koncern) 5,6 28   

Tabell 5. Driftresultatet för Leksands kommunkoncern. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen.  

Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. 
Detta beror främst på att att Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade 
reserver, eget kapital och höjningar av taxor.  
 
Under perioden 2022-2024 beräknas cirka 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall görs stora investeringar i infrastruktur, 
vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av Va-nätet och en utbyggnad av 
verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Östanhol.   
 

Fram till 2025 beräknas koncernskulden ha ökat till cirka 1 600 mkr. Skuldökningen leder till högre 
räntekostnader som måste hanteras inom resultatet.   

 
Sammanfattning  
Leksands kommun står fortsatt inför ekonomiska utmaningar som kommer kräva både strukturella 
förändringar och nya arbetssätt att hantera. Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora 
vad gäller den globala ekonomin och skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns även kring 
befolkningsutvecklingen och ytterligare behov inom våra stora verksamhetssektorer. Med förslaget 
kommer kommunen nå ett resultat på över 2% av skatter och bidrag under planeringsperioden vilket 
skapar förutsättningar att bedriva nödvändig utveckling inom vissa strategiska områden. Kommunen 
kommer ha en ny vision som vägleder arbetet framåt från 2022, samt flera stora satsningar som ett nytt 
äldreboende, en ny sporthall och ett helt nytt bostadsområde. Leksand fortsätter vara en kommun med 
framtidstro och en hög ambitionsnivå. 

Bilagor:  

1. Investeringsbudget 2022-2025  
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§ 103 Dnr 2016/625 

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
1.1. Januari 2016  
Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorn för Vård och omsorg i uppdrag att 
utreda var det är mest lämpligt att bygga ett nytt särskilt boende.  
Grunden till uppdraget var att hyreskontraktet för Limsjögården löper ut 
mars 2021 och behöver ersättas då en utredning avseende ombyggnation av 
Limsjögården har gjorts som visar att beräknad nettokostnad blir för hög. 
 
1.2. År 2017 
En arbetsgrupp, bestående av olika yrkeskategorier inom Vård och omsorg, 
tillsätts för att vara delaktiga i framtagandet av ett underlag av utformningen.  
 
Placering av var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR enheten ska 
lokaliseras vid avflytt från Limsjögården utreds separat. 
 

1.3. December 2017  
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid 
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende 
2017-11-08, innehållande arbetsgruppens önskemål om och förslag på hur 
kommunens nya boende ska se ut samt kommunens framtida behov av 
vårdplatser.  
 
1.4. År 2018-2019  
Vård och omsorg har fortsatt uppdrag att utreda och skissa på hur ett nytt 
vårdboende kan byggas och utformas.  
 
 
1.5. Februari 2019  
Allmänna utskottet har delegerats av Kommunstyrelsen att fatta beslut om 
upphandlingen av entreprenör för uppförandet av ny- och ombyggnationen i 
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Tibble. 
  
1.6.   November 2019 - 2020 
Vid kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutades att godkänna den beräknade 
produktionskostnaden om cirka 182 mkr för till- och ombyggnation av 
Tibble särskilda boende samt att inleda fas 2 enligt 
totalentreprenadkontraktet med utökad samverkan (partnering) 
 
1.7.   Juni 2021  
Prognoserna visar på att tillträde till nya Tibble kommer att ske enligt plan 
från 1 december 2021 och därefter påbörjas anpassningarna av Hus C. 
 
Verksamheten återupptar utredningen av placering av de återstående 
verksamheterna som ska avflytta från Limsjögården.  
 
Tillsammans med Leksandsbostäder utreds att nyttja det sk Gamla Tibble. 
Kalkyler och ett inplaceringstest visar att lokalerna som kommunen lämnar 
när nya Tibble är klart blir funktionella för verksamheterna. 
 
1.8.   September 2021  
En första kalkyl för verksamhetsanpassningarna av hus A och B presenteras 
och ett underlag för beslut tas fram om att flytta verksamheterna från 
Limsjögården under 2022. Anpassningskostnaderna beräknas inte överstiga 
48 mnkr exkl moms. 
 
2. Utredning 
Avsikten när gamla Tibble skulle tomställas efter kommunens 
verksamhetsflytt var att kommunen skulle köpa en del (Hus C) av den äldre 
Tibblebyggnaden av Leksandsbostäder efter att kommunen investerat och 
gjort klart anpassningarna en bit in i 2022. Kostnad för detta inkluderas i den 
totala budgeten för nyproduktionen. 
 
När verksamheten i september 2021 utreder att flytta korttidsboende, 
dagverksamhet, HSR och hemtjänst till gamla Tibble så blir påföljden att 
kommunen kvarstår som hyresgäst i hela fastigheten. 
 
Att kommunen blir långsiktig hyresgäst i den befintliga delen av Tibble 
förändrar nyttan med att dela fastigheten såsom var avsett och därmed 
gjordes en omfattande utredning av ägandefrågan av fastigheterna. 
 
Utredningen har genomförts i samarbete mellan Leksandsbostäder och 
Leksands kommun samt ett par konsultföretag för att kunna utreda de olika 
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påföljderna som kan uppstå beroende på vilken part som äger fastigheterna. 
 
I Leksands kommun finns idag fem särskilda boenden med service och 
omvårdnad dygnet runt: Björkbacken, Edshultsgården, Limsjögården, 
Solhem och Tibble. 
De är alla inhyrda av andra fastighetsägare. Samtliga ägs av 
Leksandsbostäder AB bortsett från Limsjögården som ägs av 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). 
 
Vid Tibble är det Leksands kommun som äger och investerar i den pågående 
nyproduktionen.  
 
Den största delen utav övriga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet 
ägs av kommunen men det finns även inhyrda förskolor och olika boenden 
och kontor.  
 
Då det i dagsläget finns olika ägandeförhållanden av verksamhetslokaler så 
har utredningen förutsättningslöst analyserat de olika möjligheter som finns 
kring Tibble. 
 
Utredningen har belyst momspåverkan, skatteeffekter, värdeförändringar, 
hyresrelationer och investeringsutrymmen och resulterat i fem alternativ som 
presenteras nedan. 
 
2.1 Situationsplan 
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4(5) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

2.2 Fem alternativ gällande ägande och inhyrning 
LK = Leksands kommun LBAB= Leksandsbostäder AB 
 
Alternativ 1:  LK äger nyproduktionen. 

LK köper hus C samt lämnar hus A och B. 
Lokalisering av verksamheterna som kvarstår i Limsjögården saknas. 

Alternativ 2:  LK äger nyproduktionen. 
LK köper hus C samt hus A och B. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 3: LK säljer nyproduktionen till LBAB. 
LBAB hyr ut nyproduktionen samt hus A-C till LK 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 4: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut hus A och B men kommunen investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 5: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut renoverade lokaler i hus A och B, dvs investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alternativ 5 ger störst handlingsutrymme både vad gäller 
investeringsmöjligheter och eventuellt ändring av framtida ägande av 
verksamhetslokalerna.  
 
Samtidigt säkerställer detta alternativ att ombyggnationen hinner genomföras 
så att verksamheterna har lokaler under 2022 som är långsiktigt anpassade 
efter verksamheternas behov för en bra permanent lokalisering.  
 
Leksands kommun hyr Limsjögården av SBB. Denna hyresvärd har kommit 
med bra hyresavtalsförslag där kommunen kan göra etappvis avflyttning 
under 2022 i takt med att gamla Tibble verksamhetsanpassas. 
 
Investeringen om maximalt 48 miljoner kronor som belastar 
Leksandsbostäder kommer hanteras via ett nytt längre hyresavtal och läggas 
på hyran. Inga projekt behöver omprioriteras för att skapa detta utrymme. 
 
Att ha möjlighet att nyttja och anpassa befintliga fastigheter där kommunen 
redan idag bedriver verksamhet ger positiva effekter i form av återbruk och 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-11 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

undvikande av vakanser av lokaler inom kommunkoncernen. Byggnaderna 
har dessutom goda förutsättningar att nyttjas hållbart och långsiktigt för 
kommunal verksamhet. 
 
Alternativ 5 ovan ger även möjlighet att framöver analysera ägandet av 
kommunens särskilda boenden ytterligare. Ägandeformerna av 
samhällsfastigheter med boendehyresgäster ser olika ut i jämförbara 
kommuner. Detta alternativ sätter ingen begränsning för framtida 
utredningar gällande ägandestruktur. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Ritningar och funktionsprogram kommer att presenteras och kommuniceras 
av sociala sektorn på Sektorsamverkan.  
 
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Leksands kommun äger fortsatt nyproduktionen samt investerar i hus 
C vilket kvarstår i Leksandsbostäder ABs ägande. 

2. Leksands kommun hyr fortsatt hus A och B av Leksandsbostäder AB 
som verksamhetsanpassar dessa under förutsättning att sociala 
sektorn beslutar att flytta verksamheter från Limsjögården. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Processledare Nina Lehtonen 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Leksandsbostäders VD Anders Eklund 
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Samhällsbyggnad 
Ansvarig 
Epostadress. 

 
 

 
 

 
Veronica Lindberg Lekare 
Veronica.lindberg-lekare@leksand.se 

 

  

 

Ny- och ombyggnationen Tibble särskilda boende  

Beskrivning av ärendet   
 
Bakgrund 
1.1. Januari 2016  
Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorn för Vård och omsorg i uppdrag att 
utreda var det är mest lämpligt att bygga ett nytt särskilt boende.  
Grunden till uppdraget var att hyreskontraktet för Limsjögården löper ut 
mars 2021 och behöver ersättas då en utredning avseende ombyggnation av 
Limsjögården har gjorts som visar att beräknad nettokostnad blir för hög. 
1.2. År 2017 
En arbetsgrupp, bestående av olika yrkeskategorier inom Vård och omsorg, 
tillsätts för att vara delaktiga i framtagandet av ett underlag av utformningen.  
 
Placering av var hemtjänsten, korttidsavdelning 2 samt HSR enheten ska 
lokaliseras vid avflytt från Limsjögården utreds separat. 
 

1.3. December 2017  
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid 
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende 
2017-11-08, innehållande arbetsgruppens önskemål om och förslag på hur 
kommunens nya boende ska se ut samt kommunens framtida behov av 
vårdplatser.  
1.4. År 2018-2019  
Vård och omsorg har fortsatt uppdrag att utreda och skissa på hur ett nytt 
vårdboende kan byggas och utformas.  
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1.5. Februari 2019  
Allmänna utskottet har delegerats av Kommunstyrelsen att fatta beslut om 
upphandlingen av entreprenör för uppförandet av ny- och ombyggnationen i 
Tibble.  
1.6.   November 2019 - 2020 
Vid kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutades att godkänna den beräknade 
produktionskostnaden om cirka 182 mkr för till- och ombyggnation av 
Tibble särskilda boende samt att inleda fas 2 enligt 
totalentreprenadkontraktet med utökad samverkan (partnering) 
1.7.   Juni 2021  
Prognoserna visar på att tillträde till nya Tibble kommer att ske enligt plan 
från 1 december 2021 och därefter påbörjas anpassningarna av Hus C. 
 
Verksamheten återupptar utredningen av placering av de återstående 
verksamheterna som ska avflytta från Limsjögården.  
Tillsammans med Leksandsbostäder utreds att nyttja det sk Gamla Tibble. 
Kalkyler och ett inplaceringstest visar att lokalerna som kommunen lämnar 
när nya Tibble är klart blir funktionella för verksamheterna. 
1.8.   September 2021  
En första kalkyl för verksamhetsanpassningarna av hus A och B presenteras 
och ett underlag för beslut tas fram om att flytta verksamheterna från 
Limsjögården under 2022. Anpassningskostnaderna beräknas inte överstiga 
48 mnkr exkl moms. 
 
2. Utredning 
Avsikten när gamla Tibble skulle tomställas efter kommunens 
verksamhetsflytt var att kommunen skulle köpa en del (Hus C) av den äldre 
Tibblebyggnaden av Leksandsbostäder efter att kommunen investerat och 
gjort klart anpassningarna en bit in i 2022. Kostnad för detta inkluderas i den 
totala budgeten för nyproduktionen. 
 
När verksamheten i september 2021 föreslår att flytta korttidsboende, 
dagverksamhet, HSR och hemtjänst till gamla Tibble så blir påföljden att 
kommunen kvarstår som hyresgäst i hela fastigheten. 
 
Att kommunen blir långsiktig hyresgäst i den befintliga delen av Tibble 
förändrar nyttan med att dela fastigheten såsom var avsett och därmed 
gjordes en omfattande utredning av ägandefrågan av fastigheterna. 
Utredningen har genomförts i samarbete mellan Leksandsbostäder och 
Leksands kommun samt ett par konsultföretag för att kunna utreda de olika 
påföljderna som kan uppstå beroende på vilken part som äger fastigheterna. 
 
I Leksands kommun finns idag fem särskilda boenden med service och 
omvårdnad dygnet runt: Björkbacken, Edshultsgården, Limsjögården, 
Solhem och Tibble. 
De är alla inhyrda av andra fastighetsägare. Samtliga ägs av 
Leksandsbostäder bortsett från Limsjögården som ägs av SBB. 
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Nyproduktionen vid Tibble investeras och fastigheten ägs av Leksands 
kommun. 
Den största delen utav övriga fastigheter där kommunen bedriver verksamhet 
ägs av kommunen men det finns även inhyrda förskolor och olika boenden 
och kontor. 
 
Då det i dagsläget finns olika ägandeförhållanden av verksamhetslokaler så 
har utredningen förutsättningslöst analyserat de olika möjligheter som finns 
kring Tibble. 
Utredningen har belyst momspåverkan, skatteeffekter, värdeförändringar, 
hyresrelationer och investeringsutrymmen och resulterat i fem alternativ som 
presenteras nedan. 
 
2.1 Fem alternativ gällande ägande och inhyrning 
LK = Leksands kommun LBAB= Leksandsbostäder 
 
Alternativ 1:  LK äger nyproduktionen. 

LK köper hus C samt lämnar hus A och B. 
Lokalisering av verksamheterna som kvarstår i Limsjögården saknas. 

Alternativ 2:  LK äger nyproduktionen. 
LK köper hus C samt hus A och B. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 3: LK säljer nyproduktionen till LBAB. 
LBAB hyr ut nyproduktionen samt hus A-C till LK 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 4: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut hus A och B men kommunen investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

Alternativ 5: LK äger nyproduktionen.  
LBAB hyr ut hus C och kommunen står för investeringen.  
LBAB hyr ut renoverade lokaler i hus A och B, dvs investerar i 
verksamhetsanpassningarna. 
LK lämnar Limsjögården. 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alternativ 5 ger störst handlingsutrymme och säkerställer samtidigt att 
verksamheterna har lokaler under 2022 som är långsiktigt anpassade efter 
verksamheternas behov för en bra permanent lokalisering.  
 
Leksands kommun hyr Limsjögården av SBB/Region Dalarna. Denna 
hyresvärd har kommit med bra hyresavtalsförslag där kommunen kan göra 
etappvis avflyttning under 2022 i takt med att gamla Tibble 
verksamhetsanpassas. 
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Investeringen om maximalt 48 miljoner kronor som belastar 
Leksandsbostäder kommer hanteras via ett nytt längre hyresavtal och läggas 
på hyran.  
 
Att ha möjlighet att nyttja och anpassa befintliga fastigheter där kommunen 
redan idag bedriver verksamhet ger positiva effekter i form av återbruk och 
undvikande av vakanser av lokaler inom kommunkoncernen. Byggnaderna 
har dessutom goda förutsättningar att nyttjas hållbart och långsiktigt för 
kommunal verksamhet. 
 
Alternativ 5 ovan ger även möjlighet att framöver analysera ägandet av 
kommunens särskilda boenden ytterligare. 
 

Samverkan med fackliga organisationer 
Ritningar och funktionsprogram kommer att presenteras och kommuniceras 
av sektorn på Sektorsamverkan.  
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  

1. Leksands kommun äger fortsatt nyproduktionen samt investerar i hus 
C vilket kvarstår i Leksandsbostäder. 
Leksandsbostäder hyr fortsatt ut hus A och B till Leksands kommun 
samt verksamhetsanpassar dessa under förutsättning att sociala 
sektorn beslutar att flytta verksamheter från Limsjögården. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
-- 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Ulrika Gärdsback 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Processledare Nina Lehtonen 
Fastighetsstrateg Veronica Lindberg Lekare 
Leksandsbostäders VD Anders Eklund 
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Verksamhetsflytt från Limsjögården till Tibble 

Beskrivning av ärendet 
Orsaken till behovet av ny lokalisering för hemtjänsten, hälso- sjukvård och 
rehabenheten (HSR-enheten), korttidsenheten samt administration är att 
hyreskontraktet på Limsjögården löpte ut mars 2021. Det har även gjorts en 
utredning avseende ombyggnation av Limsjögården, men den avslutades januari 
2016 på grund av att beräknad nettokostnad skulle bli för hög. Tillsammans med 
Leksandsbostäder AB sker en fortsatt utredning av om verksamheterna kan 
inrymmas i de delar av så kallade Gamla Tibble. Kalkyler och ett inplaceringstest 
visar att lokalerna som kommunen lämnar när Lyckavägens särskilda boende är 
klart bli funktionella för verksamheterna. 

Dagverksamheten för dementa är tänkt att vara kvar i Tibble om än i annan lokal 
med egen entré och egen trädgård. 

Många äldre har behov av flera insatser, medan andra inte har regelbundna insatser. 
Ofrivillig ensamhet skapar otrygghet och sämre välbefinnande och för att i 
möjligaste mån upptäcka och förhindra den typen av icke välmående, är samverkan 
mellan sektorns alla enheter av stor betydelse. Med anledning av att sektorn vill 
samla verksamheten till en och samma lokalisering behöver det ske i en fastighet 
med ytmässiga förutsättningar inom och utomhus. I Tibble finns plats för 
korttidsboende i befintligt hus, dagverksamhet, HSR och hemtjänst, 
parkeringsplatser i tillräcklig omfattning, källare med yta för nödvändiga förråd och 
andra gemensamma lokaler samt möjlighet till trivsam utemiljö med trädgård.  

Ytterligare fördelar följande:   

 
Kommunens fördelar består bland annat av samordningsvinster i form av: 

 tidsbesparingar genom närhet till varandra, samarbete och snabb 
informationsöverföring angående nya och förändrade insatser hos 
befintliga och nya brukare.  

 lokalbesparingar då flera ytor kan samnyttjas. 
 samla kompetens och stöd på samma plats, exempelvis demenssköterska, 

medicinskt ansvarig sköterska och medicinskt ansvarig rehabilitering. 

 
Fördelarna för den äldre/brukaren handlar framför allt om: 

 ökad trygghet och tydlighet då alla förebyggande insatser är samlade och 
utgår från samma plats. 

 kontinuitet och igenkänning genom hela vårdkedjan. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Att en samlad lokalisation av korttidsboendet, hemtjänst, HSR-enheten, 
dagverksamhet för dementa skapar hög kvalitet på samtliga tjänster som kan 
samverka härifrån vilket leder till att i möjligaste mån upptäcka och förhindra 
icke välmående eller övriga behov hos omsorgstagare. 

Förslag till beslut 
1. Godkänna verksamhetsflytt av hemtjänsten, HSR-enheten, 

korttidsenheten samt administration från Limsjögården till Gamla Tibble. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-10-09 

Slutligt beslut skickas till 
Socialchef, Ulrika Gärdsback  
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