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Datum

2022-04-22

Kommunstyrelsen
Joel Johansson

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Torsdag 2022-04-28 13:00

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare – förslag Viktor Zakrisson (S)

2 Personalpolitiskt program

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Anta personalpolitiskt program

2021/1569

3 Handelspolicy för Leksands kommun

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 
juni 2022

2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla.

2017/1755

4 Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med 
att ta fram en ny styrmodell beakta granskningens 
rekommendationer.  

2022/190
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5 Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2021

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 
för Leksandsbostäder AB.

2. Instruera kommunens ombud att på Leksandsbostäder 
AB:s årsstämma rösta i enlighet med revisorernas 
rekommendationer.

2022/358

6 Årsredovisning Leksand Vatten AB 2021

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 
för Leksand Vatten AB.

2022/417

7 Årsredovisning Dala Vatten och Avfall AB 2021

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 
för Dala Vatten och Avfall AB.

2022/518

8 Årsredovisning Brandkåren Norra Dalarna 2021

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 
för Brandkåren Norra Dalarna.

2022/506

9 De enskilda vägarna i Leksands kommun

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige

Ärendet under beredning. Handlingar tillkommer på måndag.

2016/716

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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Datum

2022-04-21
Referens

Dnr 2021/1569  

Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson, Telefon
Hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program

Beskrivning av ärendet

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för hur 
kommunen ska arbeta med arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun. 

Det personalpolitiska programmet ska vara vägledande i arbetet med att 
skapa rätt förutsättningar för att hitta och behålla medarbetare med rätt 
kompetens och förmågor för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
Programmet ska ses över och vid behov revideras minst en gång per 
mandatperiod. 

Det övergripande uppdraget för medarbetarna i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden. 

Samverkan med fackliga organisationer

Förslag till personalpolitiskt program har tagits upp på Cesam 2022-02-23. 
Arbetet med programmets områden kommer att analyseras kontinuerligt och 
effekterna av dessa redovisas. Dialog kommer föras utifrån det 
personalpolitiska programmets olika områden inom ramen för årshjulet i 
Cesam. 

Förslag till beslut

Personal-AU:s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

1. Anta personalpolitiskt program. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande Personalpolitiskt program, av HR- och säkerhetsskyddschef 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, daterat 2022-04-21.

Personalpolitiskt program.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Ann-Charlotte Zackrisson, Ekonomichef och tf. sektorchef.

Hanna Trädgårdh Oscarsson, HR- och säkerhetsskyddschef.
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Anna Målargården, bitr. HR-chef
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Personalpolitiskt program 
Leksands kommun
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Ett program är ett styrdokument som anger långsiktiga avsikter i en fråga av 
större vikt. Det är vägledande för beslut och styrning och tar inte någon 
detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder, vilket i stället 
sker i t.ex. en strategi eller en handlingsplan. Program antas av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen när den innehåller en 
övergripande politisk viljeinriktning. I övriga fall av utskott/nämnd inom 
aktuellt verksamhetsområde
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1 Inledning

Det personalpolitiska programmet utgör en ram och riktning för den 
verksamhet som omfattar arbetsgivarfrågor. Det ska tydliggöra den 
gemensamma och övergripande personalpolitiken för alla anställda i 
Leksands kommun. Programmet ska revideras minst en gång per 
mandatperiod.

Alla medarbetare i Leksands kommun har ett gemensamt uppdrag att ge 
medborgare, brukare och kunder viktiga värden för att leva, bo och verka i 
Leksands kommun. Kommunen ska uppfattas som en enhetlig arbetsgivare 
och de övergripande principerna är generella och gäller för alla, oavsett 
verksamhet. Inom en snar framtid består arbetsmarknaden av den mest 
utbildade generationen hittills. En generation som växt upp med internet, 
smarta telefoner och sociala medier och som drivs av värderingar. Hållbarhet 
är en allt viktigare fråga vid val av arbetsgivare. Framtidens arbetsplatser 
behöver ge medarbetare möjlighet att arbeta effektivt, kreativt och lämna 
utrymme för engagemang. Framgångsfaktorer för morgondagens attraktiva 
arbetsgivare är flexibilitet, mänsklighet och välmående. Morgondagens 
medarbetare vill veta hur arbetsgivaren bidrar till en bättre värld och hur 
medarbetaren kan vara delaktig i det arbetet. 

Det övergripande uppdraget som medarbetare i Leksands kommun är att 
tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till medborgarna i 
livets olika skeden. Kommunens organisation erbjuder ett brett spektrum av 
yrken. Verksamheterna är i ständig förändring där det som fungerar bra ska 
bevaras och det som inte fungerar eller saknas, ska utvecklas. 

Det personalpolitiska programmet ska peka ut riktning för kommunens 
långsiktiga arbetsgivarepolitik och vara vägledande för arbetet med att skapa 
de bästa förutsättningarna för att rekrytera och behålla medarbetare med rätt 
kompetens, egenskaper och förmågor för både nuvarande och framtida 
arbetsuppgifter. 
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2 Ledarskap och medarbetarskap

Chefer och medarbetare har ett ömsesidigt ansvar att samspela för att uppnå 
goda resultat för medborgare, brukare och kunder. Chefer i Leksands 
kommun ska skapa möjligheter och förutsättningar för medarbetare att 
utvecklas, vara delaktiga och att ta ansvar. Chefens roll i Leksands kommun 
ska vara tydlig och chefer ska ges organisatoriska förutsättningar att uppfylla 
sina uppdrag.

Både chefer och medarbetare i Leksands kommun ska bidra till att utveckla 
en framgångsrik verksamhet för att tillgodose medborgares, brukares och 
kunders behov på bästa sätt. Det innebär att varje medarbetare oavsett roll är 
lojal mot fattade beslut och tar ett stort ansvar för sitt eget arbete och 
förhållningssätt.

Leksands kommun har som målsättning att alla medarbetare ska känna 
arbetsglädje, engagemang och delaktighet. Vi ska vara en nytänkande 
kommun som provar nya sätt att arbeta och tänka för att möta framtida 
behov och utmaningar. Det innebär att vi använder oss av ett kollektivt 
lärande och utbyte av erfarenheter mellan både individer och grupper. Mål 
och uppdrag för respektive verksamhet ska kommuniceras tydligt och brytas 
ner till individuella mål, så att var och en kan bidra till hög måluppfyllelse.

3 Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa attraktiva, utvecklande 
och hälsofrämjande arbetsplatser som tillvaratar medarbetarnas olika 
kompetenser och förutsättningar. Kommunens medarbetare ska ha tillgång 
till den kompetensutveckling som behövs för att uppfylla uppdraget, en god 
arbetsmiljö, ett väl fungerande ledar- och medarbetarskap och en frisk, 
hälsosam och hållbar arbetsplats. Chefer på alla nivåer ska ha ansvar, 
kunskap och befogenheter för arbetsmiljön inom respektive 
verksamhetsområde. Varje medarbetare har ett eget ansvar för att bidra till 
att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare ska 
samarbeta för att skapa trivsel och förebygga ohälsa, mobbning och 
arbetsskador.

En hälsofrämjande arbetsplats och ett hållbart medarbetarskap ger ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. Alla arbetsplatser ska ha ett arbetsklimat som 
innebär öppenhet och respekt. Medarbetarnas hälsa och 
arbetstillfredsställelse har stor betydelse för att kommunen ska förse 
medborgare, brukare och kunder med en god service med hög kvalitet. 
Leksands kommun ska arbeta med främjande och förebyggande insatser för 
att öka frisknärvaron. Positiva förändringar skapas genom 
kompetensutveckling, karriärvägar och genom efterhjälpande insatser inför 
återgång till arbete efter sjukfrånvaro. 
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För att möta välfärdens behov av framtida kompetensförsörjning ska 
Leksands kommun ta tillvara befintliga medarbetares kompetens. Därför ska 
kommunen erbjuda möjlighet till heltidsarbete. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska utgöra en naturlig och integrerad del i 
kommunens verksamheter. Kommunens hälsofrämjande insatser ska syfta 
till en god arbetsmiljö. Kommunens medarbetare ska ges möjlighet att 
främja såväl den egna hälsan utifrån individens perspektiv, som insatser som 
främjar gruppens och verksamhetens trivsel, sammanhållning och 
verksamhetsutveckling. Kommunens friskvårdssatsningar ska motiveras 
utifrån de behov som finns i de olika arbetsgrupperna. Insatserna ska 
analyseras, utvärderas och följas upp årligen för att säkerställa att de får 
avsedda effekter på hälsa och arbetsmiljö. 

Kommunens medarbetare ska ha tillgång till en företagshälsovård som 
arbetar främjande, förebyggande, rehabiliterande och rådgivande. Vid en 
rehabiliteringsinsats ska arbetsanpassade insatser ske tidigt. Insatserna kan 
vara tekniska, medicinska, psykologiska eller organisatoriska, både för en 
enskild individ eller en grupp. Kommunens arbetsplatser ska ges lika 
förutsättningar att ha en god och säker arbetsmiljö. 

Leksands kommun ska ha mål för det organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöarbetet. Målen ska vara väl kända i organisationen och analyseras 
och följas upp årligen. Alla verksamheter ska arbeta aktivt med riskanalyser. 
Tillbud och arbetsskador ska rapporteras, utredas och undersökas för att 
förebygga och förhindra att skador uppstår på grund av arbetet. 

4 Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Alla arbetsplatser i Leksands kommun ska arbeta aktivt med jämställdhets- 
och mångfaldsfrågor. Det råder nolltolerans mot alla former av kränkande 
särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Att alla medarbetare har lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter är en självklarhet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
ålder. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur de ska gå till väga vid alla 
former av diskriminering och förväntas ta ansvar för att agera i enlighet med 
fastställda rutiner. 

5 Samverkan och delaktighet

Varje medarbetare är viktig för en väl fungerande samverkan inom Leksands 
kommun. Målet med samverkan är att gemensamt utveckla verksamheten 
och skapa en god arbetsmiljö med positiva effekter på arbetsklimat och 
hälsa. En god dialog på varje arbetsplats är en förutsättning för en god 
samverkan. Kommunens medarbetare ska därför ges möjlighet till 
inflytande, delaktighet, engagemang, utveckling och ansvarstagande. 
Leksands kommun värdesätter skyddsombudens roll i ett gemensamt arbete 
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för att nå mål, skapa en hög delaktighet och god arbetsmiljö. 

Ett lokalt samverkansavtal ligger till grund för partsgemensam samverkan i 
Leksands kommun. Samverkansavtalet utgör ett förhållningssätt och 
beskriver en strategi som förenar den informations-och 
förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den 
samverkan som följer av arbetsmiljölagen.

6 Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning handlar om att ha rätt medarbetare med 
rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Kommunens förmåga 
att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att 
attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla 
och utveckla för framtidens krav och förändringar. Nya arbetsuppgifter och 
arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Kompetensbrist 
kan innebära att arbetsuppgifter behöver transformeras till digitala processer 
eller lösas genom samarbeten med andra kommuner, organisationer och 
företag. 

Medarbetarnas kompetensutveckling ska vara en naturlig del av arbetslivet 
och är en förutsättning för att möta kompetensbrist, förändrade behov och 
krav från verksamheter och omvärld och för att klara kommunens uppdrag. 
Framtida vårdbehov, teknik, digitalisering, möjlighet till 
kompetensutveckling och karriärväxling, ekonomi, politiska beslut samt 
lagar och regler är faktorer som påverkar kommande behov och kommunens 
uppdrag. Nya arbetsuppgifter och arbetsmetoder tillkommer, andra förändras 
eller försvinner. Detta innebär ytterligare krav på nya kompetenser och 
yrkeskategorier. 

Leksands kommun ska erbjuda trygga anställnings- och arbetsvillkor. 

All rekrytering ska vara kompetensbaserad. Kompetensbaserad rekrytering 
innebär en kombination av adekvat utbildning, nödvändiga och efterfrågade 
förmågor, beteenden och erfarenheter. Attraktiva mänskliga förmågor såsom 
pålitlighet, ansvarstagande, stresstålighet, initiativ- och 
problemlösningsförmåga samt ledarskap innebär att kommunen ska rekrytera 
utifrån lämplig potential för att tillvarata erfarenheter och kunskaper. 
Kommunen ska främja rörlighet inom organisationen genom att stärka 
medarbetare att utvecklas i takt med utmaningar och belysa interna 
karriärvägar. Leksands kommun ska ha en likvärdig och professionell 
rekryteringsmetod som stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och 
attraktivitet. 

Medarbetaren ska ges goda förutsättningar att utföra sitt arbete. I årliga 
medarbetarsamtal säkerställs att rätt kompetens finns för att uppnå 
individuella mål och verksamhetsmål. Alla medarbetare förväntas ta ett eget 
ansvar för sin utveckling genom kontinuerligt lärande och genom att vara 
öppna för nya arbetssätt och metoder. 
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För att säkerställa en god kompetensförsörjning på sikt och för att främja en 
lokal arbetsmarknad utifrån såväl arbetsgivar- som medborgarperspektiv ska 
Leksands kommun erbjuda praktikplatser och ta ett socialt ansvar för de 
personer som behöver ett insteg för att beredas plats på arbetsmarknaden. 
För att främja kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv ska 
kommunen samarbeta aktivt med kommuner, lärosäten, näringsliv och 
organisationer. 

7 Lönepolitik 

Lönepolitiken i Leksands kommun ska förstärka organisationens förmåga att 
rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Lönesättningen 
utgör ett styrmedel för att motivera, stimulera och engagera medarbetare för 
att nå uppsatta mål för verksamheten effektivt och med god kvalitet. Alla 
medarbetare ska känna till grunderna för lönesättning och förstå sambandet 
mellan uppnådda mål, resultat och löneutveckling. Leksands kommun 
tillämpar individuell lönesättning med tydliga, objektiva och kommunicerade 
lönekriterier. Lika villkor gäller för alla utifrån förutsättningar för 
anställning, utbildning och utvecklingsmöjligheter. 

8 Kvalitetsuppföljning

Leksands kommun ska utveckla och följa upp rutiner, processer och 
arbetssätt kontinuerligt. Medarbetarundersökningar eller motsvarande 
mätningar genomförs årligen. Sjukfrånvaron följs upp och analyseras. 
Avgångssamtal förs med de medarbetare som slutar. Chefer och medarbetare 
har årliga samtal kring mål, resultat och utveckling. Genom att alla 
medarbetare förstår vilket ansvar och vilka befogenheter de har och genom 
att de lyfter förslag på verksamhetsutveckling kan verksamheterna ständigt 
förbättras och på så sätt säkerställs att medborgarna får välfärd, service och 
tjänster av hög kvalitet. 
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Bilaga

Styrdokument kopplade till det personalpolitiska programmet

Arbetsmiljöpolicy: (är under framtagande)
Policyn beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och förebyggande 
genom efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter inom området. Policyn ska bidra till ett 
väl fungerande arbete på alla nivåer för god hälsa, ett aktivt och långsiktigt systematiskt 
arbetsmiljöarbete och en tydlig stödstruktur för rehabilitering.

Friskvårdsstrategi: (är under framtagande)
Strategin syftar till att ge vägledning och skapa förutsättningar för att ge medarbetare i 
Leksands kommun ett långsiktigt och hållbart arbetsliv genom hälsofrämjande 
friskvårdsarbete på individ-, arbetsplats- och organisatorisk nivå.

Kompetensförsörjningsplan (är under framtagande)
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att kommunen har den kompetens 
som behövs på kort och lång sikt för att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i 
rätt antal och i rätt tid.

Lönepolicy
Policyn uttrycker organisationens lönepolitik och säkerställer att det finns ett gemensamt 
sätt att se på lönebildning och lönesättning i kommunen. 

Medarbetar- och ledarpolicy
Policyn beskriver förväntningar, värderingar och förhållningssätt som gäller för 
medarbetare och chefer i Leksand kommun, i arbetet och i mötet mellan människor. 
Policyn ska vara ett stöd för chefer och medarbetare i vardagen.

Rekryteringspolicy
Syftet med rekryteringspolicyn är att klargöra Leksands kommuns förhållningssätt i 
samband ed rekrytering av nya medarbetare. Kommunens rekryteringspolicy tillsammans 
med rekryteringsriktlinjen vägleder och säkerställer ett professionellt, långsiktigt och 
ekonomiskt förhållningssätt gällande rekrytering. 

Riktlinje- och rutin för diskriminering och kränkande särbehandling
Syftet med riktlinjen- och rutinen är att säkerställa att alla anställda i Leksands kommun 
ska veta vad som avses med diskriminering och kränkande särbehandling och hur man som 
medarbete och chef ska agera om det förekommer. Ingen form av kränkande särbehandling 
eller trakasserier accepteras.  

13



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida

1(2)

Datum

2022-04-04

Näringslivsavdelningen
Per Strid
per.strid@leksand.se
0247–80129

Handelspolicy

Beskrivning av ärendet

En Handelspolicy är ett stöddokument som ska visa på ståndpunkter och 
riktlinjer för lokalisering, utveckling och tillkommande handelsaktörer i 
Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka 
handelsområden som är prioriterade för olika slag av handel och för fortsatt 
utveckling i Leksands kommun. En Handelspolicy utgör också ett dokument 
för underlag till detaljplaner.

Bakgrund

Bakgrunden och processen för framtagandet av föreslagen Handelspolicy har 
utförligt beskrivits i ett tidigare tjänsteutlåtande daterat 2021-12-01 och 
återges därför inte i detta tjänsteutlåtande. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-14 beslutades det att 
ärendet skulle återremitteras. Näringslivschefen fick i uppdrag att förankra 
den föreslagna Handelspolicyn med Leksands Handel. På eget initiativ har 
näringslivsavdelningen också bjudit in Hjultorget köpcentrum, Företagarna i 
Leksand och företrädare för den gruppering finns med fastighetsägare som är 
verksamma i kommunen.

Process
Målsättningen med en handelspolicy är att ta tillvara invånarnas och 
besökarnas intressen ur ett varuförsörjningsperspektiv. Den ska inte begränsa 
konkurrensen och inte heller detaljstyra utbudet

Möten har genomförts med Leksand Handel och fastighetsägargruppen. 
Hjultorgets köpcentrum har avböjt att både medverka vid möte och inkomma 
med några synpunkter på förslaget. Företagarna har återkopplat med 
hänvisning till tidigare yttrande.

Yttranden från Leksand Handels styrelse, fastighetsägargruppen och 
Företagarna bifogas.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands Handel och fastighetsägarna, tillsammans med Företagarna, ställer 
sig bakom förslaget till Handelspolicyn och att den kan antas med nuvarande 
formuleringar. 

De betonar samtidigt vikten av att den måste uppdateras och kompletteras 
med fakta och utredningar av bland annat konsekvenserna av den ökade e-
handeln och förändrade kundbeteenden på grund av bland annat pandemin. 
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Leksands kommun
Datum

2021-12-01
Sida

2(2)

Logistik, flexibla lokaler och samspelet mellan fler bostäder i centrala 
Leksand i relation till verksamhetslokaler är några av de områden som 
framkom i samtalen och som återges i yttrandena. Dialogen med Leksands 
Handel och fastighetsägarna har varit framåtriktad och i positiv anda.

I Leksand Handels yttrande framgår det att föreningen önskar att det mera i 
detalj beskriv hur några av målen i Handelspolicyn ska uppfyllas. 
Avdelningens bedömning är att det i en policy inte kan och ska vara 
beskrivet hur mål ska uppfyllas. Det är förvaltningen som tillsammans med 
övriga intressenter som har att arbeta för att beslutade mål ska uppfylls och 
hur måluppfyllelsen ska finansieras.

Vidare har Leksand Handel framfört att det i Handelspolicyn ska införas ett 
krav på att det i nybyggnationer i centrala Leksand ska uppföras med lokaler 
avsedda för handel i bottenplan. Avdelnings bedömning är att det i en policy 
inte ska vara ett att absolut skallkrav. Vid tillskapandet av nya detaljplaner 
ska skrivningarna i gällande Handelspolicy beaktas och sammanvägas med  
lämpligheten varje enskilt objekt. Den föreslagna formuleringen i 
Handelspolicyn menar vi är tillräcklig: ”I samband med framtagandet av nya 
detaljplaner i utpekade handelsområden ska möjlighet ges till verksamheter i 
bottenplan”.

Avdelningens bedömning är att förslagen Handelspolicy nu är förankrad 
enligt uppdraget.

Förslag till beslut

1. Anta föreslagen handelspolicy att gälla från och med 1 juni 2022
2. Tidigare handelspolicy från 2003 upphör att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

1. Handelspolicy daterad 2021-12-14
2. Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-01
3. Yttrande Handelspolicy Leksand Handel 2022-03-28
4. Yttrande Handelspolicy Företagarna 2022-03-30
5. Yttrande Handelspolicy fastighetsägargruppen 2022-03-31

Skickas (expedieras) till

Anna Ograhn, Chef strategisk planering
Malin Bengtsson, Plan & kartchef 
Åke Sjöberg, Samhällsutvecklingshef
Per Strid, Näringslivschef
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Remissvar Antagande av ny Handelspolicy 
 
Styrelsen i Leksand handel har under mars månad fått möjlighet att läsa igenom och diskutera den 
nya handelspolicyn även om det varit kort om tid. 
 
Vi tycker i det stora hela den är ok då den begränsar handel i de olika kommundelarna och är 
allmän och bred i sin omfattning. Vi inom Leksand handel har i vårt intresse att handeln i centrum 
ska stärkas och begränsningarna i den nya handels policyn begränsar typer av handel i exempelvis 
Limsjöänget. Då en etablering av en livsmedelsbutik i Limsjöänget kan det leda till ett minskat 
flöde av kunder i centrum gäller det att centrumhandeln stärks. En stark centrumhandel är av stor 
vikt för både boende, besökare. 
 
I policyn anges bland annat att målen är att Leksand: 
Ska vara en attraktiv miljö för boende/näringsliv, investerare och besökare.  
Ska ha ett livfullt och sammanhållet centrum som fyller en social funktion som mötesplats.  
Här har vi som stark önskan att tillsammans med kommun, näringsliv och andra föreningar stärka 
detta: 
 

- Vi önskar att ökade insatser för att öka en mysig känsla i centrum. (Exempelvis vepor 
istället för julbelysning på sommaren, fler träd och grönska på gågata, fler sittbänkar.) 

- En gemensam centrumledare för Leksands centrum och Hjultorget. 
- Viktigt att fortsätta skapa evenemang som tex. Valborg, Midsommar, Kulturkalaset och 

Julmarknad, isyta på torget på vintern och att detta ska ingå i budget och ska stå i 
handelspolicyn. 

 
Vi vill att det ska förtydligas kring handelsområdet centrala Leksand gällande nybyggnation och 
utnyttjande av bottenplan. Här vill vi att det ska vara ett skall krav att bottenplan ska vara 
handelsområde. Detta avser område 1, karta sid 12 i handelspolicyn. 
 
Vi anser att denna policy kan antas för stunden men att ett nytt arbete bör göras inom kort för att 
ta fram en ny mera aktuell handelspolicy och där vi inom Leksand handel har möjlighet att delta i 
framtagandet. 
 
Viktigt är att man bör göra kontinuerliga mätningar av nyckeltal som flöden på gator, hur många 
köp resp butik och restaurang har etc. Detta är extra viktigt i samband med att man står inför stora 
förändringar i handelsområdena.  
 
Leksand 2022-03-28 
Styrelsen Leksand handel 
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YTTRANDE HANDELSPOLICY 
FÖRETAGARNA 
 
Från: Sakarias Winberg <sakarias.winberg@exceleducation.se> 
Skickat: den 30 mars 2022 19:00 
Till: Per Strid <per.strid@leksand.se> 
Ämne: Handelspolitik  
  
Företagarna står bakom tidigare yttrande från FFLIST och Företagarna Leksand.  
 
Beslutat på styrelsemöte 20220330 
 
Med vänlig hälsning, 
Sakarias Winberg 
Ordförande 
Företagarna Leksand  
 
 
Tidigare yttrande som styrelsen hänvisar till: 
 
Företagarna  
Företagarna har tagit del av utkast samt diskussionsunderlag. I stort ställer de sig 
bakom skrivningarna i handelspolicyn men har inkommit med följande kompletterande 
kommentarer att ta i beaktande inför det slutliga förslaget:  
I huvudsak anser Företagarna att handelspolicyn bör ha ett brett och allmänt 
förhållningssätt och att etableringar lämnas så långt det går till marknaden, dvs. så fritt 
som möjligt. Policyn skall vara generöst hållen och kommunen skall ge de rätta 
förutsättningar för utveckling av befintlig näring och underlätta för nya etableringar samt 
undvika att detaljstyra.  
De tycker att det ska råda fri konkurrens och att kommunen ska vara positiv till nya 
etableringar även om det sker på befintlig handels bekostnad. Privata aktörer ska ges fri 
möjlighet till etablering (inom regelverket) i de fall de anser att det finns rätt 
kundunderlag.  
Företagarna har i sina remissvar angett att kommunen inte ska äga och förvalta 
affärsfastigheter utan att detta ska skötas av privata aktörer. Däremot ska kommunen 
förvärva strategisk mark för att möjliggöra framtida etableringar.  
De ifrågasätter varför det finns en begränsning (minst 500 kvm affärsyta (under 
remissrundan justerat till 400 kvm) som är satt avseende skrymmande sällanköpshandel 
på Limsjöänget och Hjultorget västra. Fri etablering bör gälla.  
Avslutningsvis skriver Företagarna att samverkan är väldigt viktigt, inte bara inom 
kommunen utan det behövs även en samverkan mellan närliggande kommuner.  
 
FFLIST  
FFLIST har tagit del av utkastet samt diskussionsunderlaget och ställer sig bakom det 
nya förslaget men har följande tillägg och kommentarer:  
Målen är bra och inget att orda om. Naturligtvis kan man alltid fundera över fri etablering 
av café etc., om dessa kan anses störande vad avser till exempel ljudnivå. Det talas om 
”centrum”, vad gäller i andra delar av kommunen, t ex Tällberg? (Har förtydligats i 
förslaget).  
Det är viktigt att kommunen ”inte bedriver” verksamhet utan är ”smörjmedlet” för att  
handeln/näringslivet skall kunna utvecklas. Kommunen skall undvika att vara  
fastighetsägare om inte det finns särskilda skäl, risken är annars att kommunen blir  
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näringsidkare. Det måste i normalfallet vara näringslivet/handeln som utvecklar  
affären, inte kommunen. Kommunen kan inte ta ansvar för hela kedjan. Kommunen skall 
inte upplevas som en konkurrent till det privata näringslivet. Däremot skall kommunen ta 
ett ansvar för att det byggs fler bostäder centralt för att vi skall få ett levande centrum.  
Tillgängligheten bör gälla alla delar av kommunen, här får man känslan av att det  
bara handlar om Leksands centrum. Man kan ju fundera över vad som är centralt? För 
boende i t.ex. Siljansnäs och Tällberg, så är utlämningsombud inte centrala.  
FFLIST ställer frågan varför lämplighetsprövning för etableringar inte gäller för alla 
områden utan endast för kommundelscentrum? 
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Inledning 

Handeln är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. Den ger 
kommunens invånare ett bra och tillfredsställande utbud av varor och tjänster 
och förstärker kommunen som livsmiljö samt ger möjligheter till nya 
arbetstillfällen. 

För att kunna göra en bra och långsiktig plan gäller det att veta hur kundens 
konsumtionsbeteende är och förväntas vara i framtiden. Därför måste en 
handelspolicy vara så flexibel att den går att anpassa efter nya 
konsumtionsmönster, handelstrender, digital utveckling och utveckling av 
logistiken/transporbärare.  

Med utgångspunkt från den nu rådande konkurrenssituationen och 
konsumenternas köpbeteende behövs en uppdaterad handelspolicy för 
Leksands kommun. Policyn är ett dokument som ska skapa förutsättningar 
och ange riktlinjer för att handeln ska kunna växa. Handelspolicyn är 
också till för att stötta kommunens vision, tillväxtmål och invånarnas krav på 
tillgänglighet och service. 

Syftet med handelspolicyn är att klart kunna visa kommunens vilja och 
intention med tillkommande handel inom Leksands kommun. 
Förutsättningarna ska vara tydliga för den som överväger en etablering och i 
kontakter rörande etableringsfrågor i kommunen. Policyn ska också klargöra 
hur kommunen bör agera för att ge goda förutsättningar för utveckling av en 
handel som är bra för boende, besökare och turister. Policyn skall även 
utgöra stöd för detaljplaner samt bygglov för/med handel. I de områden där 
begränsning för etableringar anges görs detta för att för handeln totalt ska 
kunna utvecklas så optimalt som möjligt. Där begränsningar angetts ska det 
alltid finnas minst ett relevant alternativ för etablering. 

Plan- och bygglagen, (PBL 2010:900), ger kommunen styrmöjligheterna av 
handelsetableringar genom översiktsplan, detaljplan och bygglov. Den 
rådande trenden med branschglidning medför dock att många butiker idag 
säljer både skrymmande och icke skrymmande varor från alla varugrupper. 
Det påverkar möjligheten att med PBL som medel minska mindre lämpliga 
lokaliseringar. 

Framtagen handelspolicy ska därför vara ett tydligt dokument för 
kommunens viljeriktning vad gäller utvecklingen av Leksands centrala delar 
och kommunen i övrigt. Den ska integreras och vara ett stöd i kommunens 
planering, vid dialog med fastighetsägare och näringsidkare samt tillämpas 
vid detaljplanläggning och bygglovsprövning.  

I denna Handelspolicy används vissa särskilda begrepp, dessa beskrivs och 
förklaras i sista delen av dokument (sida 15-16).  
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Målen 

De övergripande målen för handeln är att: 

• erbjuda en mångfald av varor, tjänster och service 

• vara en viktig del av kommunens tillväxtstrategi 

• bidra till att utveckla kommunen till en långsiktigt attraktiv miljö för 
boende, näringsliv/investerare och besökare 

• utvecklas så att den kan tillgodose den service som efterfrågas av 
kommunens invånare samt överensstämmer med regionala 
serviceprogrammen (RSP) 

• ha ett livfullt sammanhållet centrum som fyller en social funktion 
som mötesplats 

• det ska finnas ett bra utbud av upplevelser i form av kultur, caféer, 
restauranger och aktiviteter i centrala Leksand 

• servicepunkterna ska vara den givna mötesplatsen på landsbygden 

• utnyttja de fördelar som närheten till riksväg, järnväg och lokala 
besöksmål innebär 

• kommunen uppmuntrar bostadsnära detaljhandel med livsmedel, 
restaurang/café och service (frisör, apotek eller liknande) 

• kommunen uppmuntrar till samordnad service där så många 
funktioner som möjligt kan koncentreras till ett utbudsställe 

Kommunen ska nå dessa mål genom att: 

• uppmuntra till att det sker etableringar som skapar ökat antal 
arbetstillfällen  

• ställa sig positiva till åtgärder som främjar besöksnäringen 

• verka för etableringar som bidrar till ökad variation och utgör 
komplement till befintlig handel i hela kommunen 

• förtäta och komplettera befintliga bebyggelsestrukturer så att 
utpekade stråk utvecklas enligt översiktsplanen 

• förfoga över och förvärva mark i de utpekade handelsområdena för 
att kunna ta ansvar för en långsiktig utveckling av handeln i hela 
kommunen 

• i första hand anvisa verksamheter med handel som huvudinriktning 
till utpekade områden. Annan lokalisering av handel ska föregås av 
lämplighetsprövning och konsekvensbeskrivning 
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Utgångspunkter för lokalisering 

Lokalisering av handel måste göras i ett helhetsperspektiv, där planering av 
kommunalt serviceutbud, trafik och kollektivtrafik ingår.  Detta tillsammans 
med påverkan på andra, såsom befintliga aktörer, fastighetsägare och 
regionen i stort. Det är dock viktigt att kommunen utnyttjar sina möjligheter 
att ge bra förutsättningar för ett utbud av bostadsnära service för att ha en bra 
tillgänglighet för invånarna. 

Varuförsörjning 

Leksands kommuns befolkning uppgår till 16 014 invånare (2021-10-31).  
Inom en radie av 2 kilometer från centrala Leksand eller ett kommundels-
centra är 9 300 (60 %) personer bosatta. Fördelat på centralorten Leksand 
(Noret-Lugnet-Käringberget-Limhagen-Tibble-Åkerö-Källberget) med cirka 
5 800 (37 %) personer. I de tre kommundelcentra (Insjön-Siljansnäs-
Tällberg) bor ytterligare cirka 3 500 (23 %) personer.  

En vedertagen gräns för vad som anses vara promenadavstånd för inköp av 
dagligvaror är 600 meter. Ur ett varuförsörjningsperspektiv har då färre än 3 
000 personer (<20 %) tillgång till dagligvaror inom promenadavstånd. 
Innebär att 80 % av kommunens befolkning förväntas transportera sig till 
centrala Leksand eller till något kommundelscentra på annat sätt än till fots 
för att kunna ta del av det utbud som finns där.  

 

Figur 1. Visar en kartbild över centrala Leksand och avstånd ifrån torget.  
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Tillgänglighet  

Tillgänglighet är ett nyckelord för ett starkt och livskraftigt centrum. Det 
krävs ständiga åtgärder för att skapa och bibehålla en miljö som är attraktiv 
och ger en positiv upplevelse. Alla besökare/kunder ska ha god tillgänglighet 
till de olika verksamheternas lokaler. 

Trygga gång- och cykelvägar bör finnas till områden för handel. Särskilt 
viktigt är detta inom områden där det också kan bli aktuellt med etablering 
av dagligvaruhandel. Tillgänglighet handlar också om tillgång till 
kommunikationer. Gatunätet bör utformas så att förutsättningarna för 
kollektivtrafik i områden där handel bedrivs blir så bra som möjligt.  

I takt med att centrala Leksand förtätas genom att fler bostäder byggs ska 
tillgången på parkeringsplatser, för både boende och kunder/besökare och för 
de som har sina arbetsplatser i centrum, säkerställas av fastighetsägarna i 
samverkan med verksamhetsutövarna. För verksamheterna växer kravet på 
snabba och rörliga leveranser och även insamling av avfall. Hållbara 
logistiklösningar ska vägas in i var verksamheter kan bedrivas.  

Parkeringsplatser i centrum kompletteras med platser i de centrumnära 
områdena. Dessa är viktigt för att klara säsongsvariationer och vid större 
evenemang. I de centrumnära områdena ska parkeringsplatserna vara 
avgiftsfria, väl skyltade och ha god tillgänglighet till centrum och arenor.  

Servicepunkterna på landsbygden är viktiga för att boende som ska ha 
tillgång till främst dagligvaror. Detta säkerställs genom det regionala 
serviceprogrammet. 

Miljöpåverkan  

I en glest befolkad kommun som Leksand är en majoritet beroende av bilen 
som transportmedel. Kollektivtrafiken är till största delen inriktad för att 
transportera skolelever och arbetspendlare. Ungefär hälften av kommunens 
invånare lever utanför tätorterna och de tre kommundelscentren. Färre än 1/4 
av kommuninvånarna bor inom promenadavstånd från en dagligvaruhandel.   
Utformningen av handelspolicyn bedöms därför inte leda till att fler 
använder bilen som transportmedel än idag och därmed utgör policyn ingen 
ökad negativ miljöpåverkan.  

Drivande för en minskad miljöpåverkan är individens vilja att gå, cykla, åka 
kollektivt eller köra med fordon som har lågt koldioxidutsläpp eller inget 
alls. Här kommer en utbyggnad av möjligheten att ladda elbilar på 
strategiska platser i kommunen att bidra till en minskad miljöpåverkan.  

Från 2017 är det inte tillåtet för bussar med ett axeltryck överstigande 5,5 ton 
köras över Leksandsbron. Detta innebär att alla turer med kollektivtrafiken 
tillgängliggör handelsområdet Limsjöänget. Omläggningen har också lett till 
att det tillkommit en busshållplats mitt i centrala Leksand som bidrar till att 
kollektivtrafiken blir ett attraktivare alternativ än bilen. En åtgärd som 
förväntas leda till minskad miljöpåverkan.  
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Riktlinjer för lokalisering av olika typer av handel  

Kommunen ska med sitt agerande göra det möjligt att driva handel som kan 
bidra till ett brett utbud för de boende och besökare i kommunen. Det 
innebär bland annat att ge goda möjligheter för nya aktörer att etablera sig. 

Partihandel 

Ska endast tillåtas i kommunens industri- och verksamhetsområden.  

Detaljhandel med livsmedel 

Detaljhandel med livsmedel ska i första hand lokaliseras till centrala 
Leksand, centrumnära områden och kommundelscentra. I andra hand till 
sådana lägen där det finns ett närområde som kan utgöra ett lokalt underlag.  

Kommunen ska verka för att det finns en rimlig tillgång på främst livsmedel 
för unga, äldre och andra som inte har tillgång till bil. Vid skapande av nya 
detaljplaner ska förutsättningar ges för etableringar av viss bostadsnära 
detaljhandel med livsmedel med en försäljningsyta som inte överstiger 500 
m². Finns det ett kundunderlag i det direkta närområdet som ger 
förutsättningar för detta kan en större försäljningsyta tillåtas.  

Detaljhandel med skrymmande varor 

Denna typ av handel kan ligga i centrumnära läge eller vid externa 
handelsplatser/verksamhetsområden men där det finns att tillskapa utrymme 
för de stora ytor som krävs för denna handel. 

Detaljhandel med skrymmande varor ska primärt lokaliseras inom nedan 
utpekade handelsområden där varje butik som riktvärde ska omfatta en 
försäljningsyta om minst 400 m2.  

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel 

Kan lokaliseras i områden som tillåter detaljhandel och som inte uppfyller 
villkoren för detaljhandel med livsmedel.  

Detaljhandel med undantag av handel med skrymmande varor 

Detaljhandel med undantag av handel med skrymmande varor ska i första 
hand lokaliseras till centrala Leksand och kommundelscentra. Lokalisering 
kan ske i externa handelsområden i de fall utrymme saknas för denna typ av 
handel eller om särskilda skäl för detta föreligger. 

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel och 
skrymmande varor 

Detaljhandel med undantag av handel med livsmedel och skrymmande varor 
(till exempel kläder, skor och heminredning) med inslag av oplanerad handel 
i kombination av upplevelser får etableras i centrala Leksand, vid externa 
handelsområden och kommundelscentra. 
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Handelsområden 

I Leksands kommun finns flera handelsområden. Policyn ger en inriktning 
om vilka områden som är prioriterade för olika typer av handel och vilka 
områden som är avsedda för utveckling. Expansion av handelsplatser ska i 
första hand ske i anslutning till befintliga handelsområden.  

Handelsområdena är:  

• centrala Leksand,  

• centrumnära område (Åkerö och Limsjöänget) 

• extern handelsplats (Hjultorget köpcentrum och Hjultorget västra)  

• Industri-/verksamhetsområden (Övermo och Limhagen) som till viss 
del består av detaljhandel 

Kommundelscentra i Insjön, Siljansnäs och Tällberg har också viss handel 
men är inte några utpekade handelsområden.  

Centrala Leksand 

I centrala Leksand (Noret-Lugnet-Käringberget-Limhagen) bor mindre än 20 
% av kommunens befolkning (<3000) Inom en radie av 4 km bor ytterligare 
3200 invånare vilket motsvarar knappt 40 % av den totala befolkningen. I 
kommunens bostadsförsörjningsplan (KF 2016-05-09) framgår det att cirka 
250 nya lägenheter planeras att byggas. Det innebär att centrala och 
centrumnära Leksand kommer att förtätats och tillföras ytterligare cirka 500 
invånare samtidigt som befolkningen utanför centrala Leksand förväntas öka 
med upp emot 2000 invånare.  

Leksands centrum ska vara den primära och mest allsidiga handelsplatsen i 
kommunen med unika kvaliteter vad gäller offentliga rum och mötesplatser. 
Ett starkt och livskraftigt centrum kräver ständiga åtgärder för att skapa och 
bibehålla en miljö som är attraktiv och ger positiva upplevelser. Utbudet i 
centrum omfattar inte bara handel utan även kultur, service och arbetsplatser. 
Ett levande centrum förutsätter även ett bra utbud av bostäder. 

I samband med framtagande av nya detaljplaner i utpekade handelsområden 
ska möjlighet ges till verksamhet i bottenplan. Entréer/skyltfönster bör ligga 
i anslutning till torg- eller gatumiljö. Kommunen ska även medverka till att 
öka antalet nya aktörer och bredda utbudet inom handel, service och 
tjänsteföretag. Tillfällig handel exempelvis torghandel ska värnas och 
utvecklas där det är lämpligt och smälter in i miljön på ett bra sätt. 

Attraktiva och tillgängliga gång- och cykelstråk är viktigt ur miljösynpunkt. 
Det leder till ett behov av strategiskt placerade cykelparkeringar.  
Tillgängliga parkeringar för bil ska finnas och anpassas efter underlag.  

För att stimulera och ge möjligheten att fler kan åka buss till och från 
centrum ska kollektivtrafiken ges bättre förutsättningar genom centralt 
belägna av- och påstigningsplatser.  
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Handeln av varor över internet har en fortsatt kraftig tillväxt. Kommunen ska 
verka för att den service som följer med hanteringen av paket är tillgänglig 
för alla grupper och att den planeras på ett sådant sätt att den leder till 
minskad klimatpåverkan.  

Utvecklingen av handeln går även mot att en allt större del beställs/bokas via 
internet och hämtas i anslutningen till butiken. Det skapas nya 
kundbeteenden och krav på tillgänglighet och anpassning för hämtning med 
privata bilar. 

Handel och service i centrala Leksand kan dra nytta av närheten till 
Österdalälven och Kajen-området då dess miljö är attraktiv ur ett 
besöksperspektiv.   

Möjliga etableringar i centrala Leksand 

• Detaljhandel utom handel med skrymmande varor 

• Service såsom café, restaurant, frisör, apotek mm 

Centrumnära områden 

Leksands centrala delar utgörs även av centrumnära områden där det finns 
ett blandat utbud av dagligvaru- och sällanköpshandel som förstärker och 
kompletterar den mer spontan handeln i centrum. De centrumnära områdena 
i Leksand ska ses som en del av det samlade utbudet för handeln. Dessa 
områden är Åkerö handelsområde och Limsjöängets handelsområde. 

Åkerö och de delar som ligger närmast Österdalälven är ett av kommunens 
prioriterade områden för exploatering av bostäder. Här ska begränsad handel 
kunna etableras som i första hand ger service till boende i närområdet. Av 
miljöskäl förväntas handeln i området kunna nås utan att använda bil och 
ytor för parkeringar kommer att vara begränsade till att i första hand vara 
avsedda för boende. 

Förutsättningarna för Limsjöängets handelsområde är att verksamheterna ska 
kunna erbjuda kunderna generösa parkeringsmöjligheter. Verksamheterna i 
området ska också enkelt och skyddat kunna nås av gående och cyklister. 
Alla busslinjer passerar området vilket ökar möjligheten att resa med den 
kommunala kollektivtrafiken. För bilister har området ett bra läge avseende 
alla de som dagligen pendlar till och från kommunen.  

En övervägande majoriteten av kunderna som har dagligvaruhandeln som 
målpunkt kommer med bil. Det är en begränsade andel kunder som idag har 
möjligheten att göra sina dagligvaruinköp i centrala Leksand utan att 
använda bilen. Att denna grupp i någon större omfattning skulle övergå till 
att ta bilen till Limsjöänget förväntas vara mycket begränsat i antal resor 
eftersom det finns flera större livsmedelsbutiker i centrala Leksand. Gruppen 
som alltid använder bilen för att göra sina daglivaruinköp är betydligt fler. 
Ställs gruppen ”boende i centrala Leksand” mot gruppen ”inresande” blir det 
sammantaget totalt sett en mindre miljöpåverkan med en viss detaljhandel 
med livsmedel på Limsjöänget.  
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Möjliga etableringar på Åkerö handelsområde: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde för försäljningsyta om 
200 m².  

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 
riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

Möjliga etableringar på Limsjöängets handelsområde: 

• Detaljhandel med livsmedel med maximal försäljningsyta om 1500 
m². 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 
upp i enheter som har ett riktvärde för försäljningsytor på mindre än 
400 m².   

Karta över Leksands centrum och centrumnära områden 

1. Leksands centrum   
2. Åkerö handelsområde    
3. Limsjöängets handelsområde 
4. Stationsgatan 

Figur 2. Karta över centrala Leksand och handelsområdena. Röd markering 
anger centrumnära område (enligt definierad formel, se begrepp på sid 15).  
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Extern handelsplats 

Området kring Hjultorget i Insjön är kommunens externa handelsplats med 
inriktning mot all typ av detaljhandel både dagligvaror och sällanköpsvaror. 

Hjultorgets köpcentrum och Hjultorget Västra ska komplettera och stärka 
helheten av handeln i kommunen med en primär inriktning mot 
destinationshandel. Tillgång till attraktiva och tydliga gång- och cykelvägar, 
allmänna kommunikationer, bra tillfarter och generösa parkeringsmöjligheter 
är viktigt för tillgängligheten. 

Möjliga etableringar på Hjultorgets köpcentrum: 

• Detaljhandel utom handel med skrymmande varor 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 
upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde med mindre än  
400 m².  

Möjliga etableringar på Hjultorget Västra: 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 
upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde på mindre än 
400 m². 

Karta över extern handelsplats, Hjultorget Insjön 

1. Hjultorgets köpcentrum 

2. Hjultorget Västra 

 

  

Figur 3. Karta över centrala Insjön och 
handelsområdena där.  

32



Handelspolicy Leksands 

kommun 

Beteckning 

 

Datum 

2021-12-14 

Utgåva 

 

Sida 

14 

 

 

Industri- och verksamhetsområden 

I Leksands kommun bedrivs det också viss detalj- och partihandel i industri-
/verksamhetsområden i Övermo och i Limhagen. Dessa områden ska 
komplettera utvecklingen av handeln med i huvudsak partihandel då 
kommunen eftersträvar geografiskt sammanhållna handelsplatser som leder 
till minskade transporter och mindre miljöpåverkan. 

Möjliga etableringar på Övermo och Limhagen: 

• Partihandel 

• Detaljhandel med skrymmande varor där byggrätten inte får delas 
upp i enheter med försäljningsytor med ett riktvärde på mindre än 
400 m². 

Möjliga etableringar i övriga industri- och verksamhetsområden: 

• Partihandel 

Kommundelscentra 

I Leksands kommun finns det tre kommundelscentra, dessa är Siljansnäs, 
Tällberg och Insjön (där en förskjutning av kommundelscentrum på senare år 
har skett till Hjultorget).  

Etablering av handel i kommundelscentrum sker efter bedömning av 
lämplighet och lokalisering. Kommunen uppmuntrar bostadsnära 
detaljhandel med livsmedel, restaurang och service. Önskvärt är att dessa 
etableras i nära anslutning till andra verksamheter ur både ett tillgänglighets- 
och miljöperspektiv. 

Möjliga etableringar i kommundelscentra: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde på en maximal 
försäljningsyta om 600 m² 

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 
riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

• Eventuell annan handel efter särskild bedömning 

 

Möjliga etableringar i bostadsnära områden: 

• Detaljhandel med livsmedel med ett riktvärde på en maximal 
försäljningsyta om 800 m². 

• Bostadsnära service såsom café, restaurang, frisör, mm med ett 
riktvärde om 400 m² verksamhetsyta. 

• Eventuell annan handel efter särskild bedömning 
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Begrepp 

Detaljhandel 

Detaljhandel innebär försäljning av varor som riktar sig till de slutgiltiga 
konsumenterna, alltså handel som riktar sig till enskilda. Detta sker 
traditionellt i en butik, men även via internet. Detaljhandeln brukar delas in i 
två huvudgrupper: dagligvaruhandel och sällanköpshandel. 

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) omfattar användningen detaljhandel i en 
detaljplan av alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till 
framförallt privatpersoner. Till tjänster räknas exempelvis frisör. Även 
service och hantverk av olika slag till exempel bank och skomakeri ingår i 
användningen. Handeln kan äga rum i butiker, stormarknader, varuhus eller 
gallerior och kan bedrivas inomhus eller utomhus. 

Partihandel 

Partihandel är handel med stora volymer av varor så kallade varupartier. 
Partihandel företas framför allt av partihandlare mellan tillverkningsindustrin 
och detaljhandeln. Partihandel är handel som inte riktar sig till enskilda, det 
kan dock finnas möjlighet för enskilda att handla av företag som sysslar med 
partihandel. Partihandel kan regleras enligt PBL och ingår i användningarna 
Verksamheter och Industri. 

Dagligvaruhandel 

Dagligvaruhandel innebär detaljhandel med varor som används dagligen, till 
exempel mat, tidningar, tobak, blommor och hygienartiklar. Matbutiker och 
stormarknader hör därför hemma i denna kategori av handel och samlas 
under begreppet dagligvarubutiker. 

Sällanköpshandel 

Till sällanköpshandel räknas handel med varor som inhandlas mer sällan, 
exempelvis kläder, möbler, inredning, byggvaror och hemelektronik. 

Handel med livsmedel 

En del av dagligvaruhandel som kan regleras enligt PBL. Livsmedel 
definieras i EU-lagstiftningen som alla ämnen och produkter som är avsedda 
att, eller rimligen kan förväntas, ska förtäras av människor. Livsmedelslagen 
jämställer snus och tuggtobak samt dricksvatten med livsmedel i Sverige. Av 
dagligvaruhandeln är ungefär 80 % av handeln livsmedelsvaror. 

Handel med skrymmande varor 

En del av dagligvaruhandel som kan regleras enligt PBL. I huvudsak 
sällanköpshandel med stort ytkrav per såld enhet, exempelvis möbler, 
byggvaror och bilar. Varor som inte kan transporteras hem till fots, med 
cykel eller buss. Handel med skrymmande varor är generellt mer ytkrävande 
än handel med icke-skrymmande varor, eftersom parkeringsytor krävs i 
högre utsträckning.  
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Service 
Service ur ett handelsperspektiv är till exempel frisör, apotek, café och 
restaurang. Närbutiker med tobak, tips mm samt viss del dagligvaror inryms 
även i service. 

Centrumnära områden 
Område med bostäder och många arbetsplatser. Centrumnära områden 
beräknas som en buffert kring ett centrumhandelsområde och dess storlek 
bestäms av formeln: 100×  A/π  där A = centrumhandelsområdets area i 
hektar. Varje större tätort får alltså ett centrumnära område som är 
individuellt bestämt och som står i proportion till storleken på dess centrum. 

Externt handelsområde  
En köpcentrumliknande anläggning som ligger i ett trafikorienterat läge 
utanför bostadsområden och stadskärnor. Storleken på områdena varierar 
mellan 10 000 och 20 000 kvadratmeter försäljningsyta. Dessa 
handelsplatser har ofta ett regionalt upptagningsområde. 

Destinationshandel 

Handelsområde som är en reseanledning och som lockar kunder/besökare 
från andra orter utanför den egna kommunen. 

Servicepunkt 

En mötesplats för de som bor på eller besöker landsbygden och som erbjuder 
handel, internetuppkoppling, café med mera. 

Regionala Serviceprogrammet (RSP) 

Ett regionalt serviceprogram är ett ramprogram som beskriver huvuddragen 
för arbetet med service på landsbygden och beskriver tillgången till 
kommersiell service. 

Försäljningsyta/säljarea 

Försäljningsytan omfattar den yta i butiken som är tillgänglig för kunden, det 
vill säga exempelvis inte parkeringar, lager och personalutrymmen.  
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Revisionsrapport – granskning av kommunens 
resursfördelningsmodell

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna granskat om kommunens 
resursfördelningsmodell är ändamålsenlig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunens 
resursfördelningsmodell inte fullt ut är ändamålsenlig. Revisorerna bedömer 
att det saknas en tydlig koppling mellan kommunfullmäktiges mål och 
resursfördelningen i kommunen. Vidare konstaterar revisorerna att den 
politiska viljan också läggs fram sent i budgetprocessen (efter 
verksamheterna lämnat budgetförslaget).

Revisorerna bedömer att de variabler som används för resursfördelning inom 
utbildningssektorn och den sociala sektorn till stor del är ändamålsenliga.

Däremot efterlyser revisorerna en kommunövergripande resursfördelnings-
modell som omhändertar samtliga verksamhetsområden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:

• ta ut riktningen/prioritera inför kommande års budget 

• se över möjligheten att ta fram styrande dokument som fastslår hur 
kommunen avser att hantera fördelningen av resurser för samtliga 
kommunens verksamheter 

• se över möjligheterna att ta fram en kommunövergripande 
resursfördelningsmodell som täcker in samtliga av kommunens 
verksamhetsområden 

• koppla ihop kommunfullmäktiges mål med fördelning av resurser 

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit del av revisorernas granskning som ger ett underlag 
inför förvaltningens pågående utvecklingsarbete. Förvaltningen delar dock 
inte fullt ut bilden gällande behovet av en övergripande 
resursfördelningsmodell för kommunens samtliga verksamhetsområden. Det 
är positivt att revisorerna bedömer att de modeller som används inom 
utbildningssektorn och sociala sektorn är ändamålsenliga. Dessa två sektorer 
står för ca 78 % av förvaltningens driftskostnader. Räknas även kost och 
lokalvården in där vi har resursfördelningsmodeller återstår endast en mindre 
del av kommunens verksamhet för vilka det kan vara svårt att hitta nycklar 
och parametrar att fördela resurserna utifrån. Även inom de två stora 
sektorerna görs kompletteringar och avsteg löpnade då det är svårt att enbart 
arbeta med parametrar i en modell då behoven och verksamheterna ständigt 
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förändras. Vi delar dock bedömningen att principer och riktlinjer kring 
resursfördelningen bör klargöras i en övergripande modell för hela 
kommunen, snarare än modeller för samtliga verksamhetsområden. 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny 
styrmodell under 2022. Detta arbete kommer i stor utsträckning svara på 
merparten av rekommendationerna som revisorerna ger. 

• 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.

Som en del i styrmodellen ska även principerna för resursfördelningen och 
ekonomistyrning tydliggöras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till beslut 

1. Uppdra åt förvaltningen att inom ramen för uppdraget med att ta fram 
en ny styrmodell beakta granskningens rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01

Revisionsrapport från KPMG Granskning av resursfördelning

Missiv revisionsrapport daterat 2022-02-16

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Ekonomiavdelningen
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�DU�LIUn��VL���Ml�V��PD��DI�UV�D�����n��RPPD�G��nUV�E�G�����,�RFK�P�G�D���Pn��RFK�L�GL�D�RU�U�
�RPP�U�L��V��DU��L�E�G����URF�VV�����I��U�D���Y�U�VDPK���U�D�KDU��lP�D��E�G���I�UV�D��P�G��R��
V��Y��VD�D��V�U��P��DU�YL�D���Pn����L�����D��D�V�V�KD������G�L���R���L����L���U�V�UVI�UG���L�����L�
E�G����URF�VV�����LGDU���R�V�D��UDU�YL�D���G����R�L�LV�D�YL�MD��RF�Vn��l��V�IUDP�V����L�E�G����UR�
F�VV�����I��U�D���Y�U�VDPK���U�D�KDU��lP�D��E�G���I�UV�D�������

��LIUn��G����G�U�D��YL��D�L��G���DY�L�RP�UDP���I�U�G���D��UD�V��L���VDP��YDG�VRP�IUDP�RPPL��
YLG�L���UYM��U�lU�YnU�E�G�P�L���D���G��YDULDE��U�VRP�D�Yl�GV�I�U�U�V�UVI�UG���L���L�RP���EL�G�
�L��VV���RU��RFK�G���VRFLD�D�V���RU���L���V�RU�G���lU�l�GDPn�V���L�D���lU�PR��VD��DV�G�������RP�
P���Y�U�UL�D�G��U�V�UVI�UG���L��VPRG����I�U�VDP��L�D�Y�U�VDPK��VRPUnG���L��RPP�������

0�G����n��V������IUn��G���UD�V�DG��E�V��������U�YL�GlU�L���E�G�P�L�����D����RPP����V�U��L�
��U�I�U�E�YD��L���DY�D���E�V����Y�U�V�l��V��I����UDU�L��UD��L������
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�� �D����UL���L������ULRUL��UD�L�I�U��RPPD�G��nUV�E�G�����DYV�L�������L�ELIR�DG�UD��RU����

�� �D�IUDP�V��UD�G��GR��P����VRP�IDV�V�nU�K�U��RPP�����DYV�U�D���KD���UD�I�UG���L�����DY�
U�V�UV�U�I�U�VDP��L�D��RPP����V�Y�U�VDPK���U��DYV�L�����������L�ELIR�DG�UD��RU�����

�� �D�IUDP�����RPP���Y�U�UL�D�G��U�V�UVI�UG���L��VPRG����VRP��lF��U�L���RPP����V�D��D�
Y�U�VDPK��VRPUnG����DYV�L�����������L�ELIR�DG�UD��RU����

�� �R���D�LKR���RPP��I���Pl��L��V�Pn��P�G�I�UG���L���DY�U�V�UV�U��DYV�L�������������L�ELIR�
�DG�UD��RU����

�

��YLVLR����U��RPP��G�UDU�I���Pl��L���D���IUn���RPP��V��U��V���E��lUD�L���������UD�G��DYV���G��
G��I�UEl��UL��VRPUnG���RFK�U��RPP��GD�LR��U�VRP�IUDP�nU�DY�U�YLVLR�VUD��RU�����L���I���Pl��L�
��V�VDPPD��UlG��G������PDM��������

���UD�G���E�U�lY����lP�DV��L���U�YLVLR����I�U��l���GRP���

�
�

�
���I�U�UR��G�YD�GD�U�YLVRU�U�D�L�/��VD�GV��RPP���
.�UV�L��)�U�V�DP� �
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���� 6�I�H��UHYLVLR�VIUn�D�RFK�DY�Ul�V�L��� ��

���� 5HYLVLR�VNUL�HULHU� ��

���� 0H�RG� ��

�� 5HV�O�D��DY��UD�VN�L��H�� ��

���� ��G�H�SURFHVVH�� ��
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����D�G���RPP���
�UD�VN�L���DY�UHV�UVI�UGHO�L���

�����������

�� �DPPD�ID���L���
9L�KDU�DY�/HNVD�GV�NRPP��V�UHYLVRUHU�In���L��SSGUD��D����UD�VND�NRPP��H�V�UHV�UV�
I�UGHO�L��VPRGHOO��8SSGUD�H��L��nU�L�UHYLVLR�VSOD�H��I�U�nU�������

6�I�H��PHG��UD�VN�L��H��lU�D���EHG�PD�RP�NRPP��H�V�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�lU�
l�GDPnOVH�OL���

9nU�VDPPD�ID��D�GH�EHG�P�L�����LIUn���UD�VN�L��H�V�V�I�H�lU�D���NRPP��H�V�UHV�UV�
I�UGHO�L��VPRGHOO�L������OO�����lU�l�GDPnOVH�OL����

9L�NR�V�D�HUDU�D���GH�����YHU�PnO�RFK�E�G�H�GRN�P��H���GlU�GH��IUDP�nU�D���E�G�H�H��
VND�EDVHUDV�Sn��LGL�DUH�nUV�Kl�GHOVHU��HNR�RPLVND�Ol�H��L�RPYlUOGH��RFK�L�/HNVD�G��
IUDP�LGD���PD�L��DU�I�U�YHUNVDPKH�HU�D�VDP��I�U�NRPP��H��L�V�RU���SROL�LVN��VD��D�PnO�
RFK�YLVLR���VDP��NRPP��V��UHOVH�V�EHVO���RP�H��UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�I�U��U��G�
RFK�I�UVNROD��VDN�DV�V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DYVHU�KD��HUD�
I�UGHO�L��H��DY�UHV�UVHU�L�/HNVD�GV�NRPP����(���V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�
NRPP��H��DYVHU�D���KD��HUD�I�UGHO�L���DY�E�G�H��L�RP�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��
PH�DU�YL�PHG�V�RU�VD��ROLNKH���NDU�OH�L�LPL�H�H��RFK��UD�VSDUH�VH��I�U�E�G�H�SURFHV�
VH���I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU���H��HPR��GH��L��HU�D��Ml�V�HRU�D�LVD�LR�H���GH�I�U�URH�GH�
YDOGD�RFK�PHGERU�DU�D���

9nU�EHG�P�L���lU�D���GH��L��H�IL��V�H����GOL��NRSSOL���PHOOD��NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�
RFK�UHV�UVI�UGHO�L��H��L�NRPP��H���0nO�RFK�L�GLND�RUHU�D�EHVO��DV�VHV��YHU�HI�HU�I�U�
YDO��L��H��OlP�DU�LIUn��VL���Ml�V�HPD��DI�UVOD�H��Sn�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���,�RFK�PHG�
D���PnO�RFK�L�GLND�RUHU�NRPPHU�L��VH�DUH�L�E�G�H�SURFHVVH���HI�HU�YHUNVDPKH�HU�D�
OlP�D��E�G�H�I�UVOD��PHG�NR�VHNYH�VD�DO�VHU��PH�DU�YL�D���PnOH��L��H�ND��D�VHV�KD�
H����GOL��NRSSOL����LOO�UHV�UVI�UGHO�L��H��L�E�G�H�SURFHVVH���9LGDUH�NR�V�D�HUDU�YL�D���
GH��SROL�LVND�YLOMD��RFNVn�Ol��V�IUDP�VH���L�E�G�H�SURFHVVH���HI�HU�YHUNVDPKH�HU�D�
OlP�D��E�G�H�I�UVOD�H�����

8�LIUn��GH���GHUOD��YL��D�L��GHO�DY�L�RP�UDPH��I�U�GH��D��UD�VN�L���VDP��YDG�VRP�
IUDPNRPPL��YLG�L��HUYM��lU�YnU�EHG�P�L���D���GH�YDULDEOHU�VRP�D�Yl�GV�I�U�UHV�UVI�U�
GHO�L���L�RP���ELOG�L��VVHN�RU��RFK�GH��VRFLDOD�VHN�RU���LOO�V�RU�GHO�lU�l�GDPnOVH�OL�D��
�lUHPR��VDN�DV�GH��H��NRPP���YHU�ULSD�GH�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�VRP�RPKl�GHU�
�DU�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��L�NRPP��H����

�

0R��EDN�U��G�DY�YnU��UD�VN�L���UHNRPPH�GHUDU�YL�NRPP��V��UHOVH��D����

���D����ULN��L��H��SULRUL�HUD�L�I�U�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���DYV�L���������

��VH��YHU�P�MOL�KH�H��D����D�IUDP�V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DY�
VHU�D���KD��HUD�I�UGHO�L��H��DY�UHV�UVHU�I�U�VDP�OL�D�NRPP��H�V�YHUNVDPKH�HU��DY�
V�L��������������

��VH��YHU�P�MOL�KH�HU�D�D����D�IUDP�H��NRPP���YHU�ULSD�GH�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�
VRP��lFNHU�L��VDP�OL�D�DY�NRPP��H�V�YHUNVDPKH�VRPUnGH���DYV�L�������������

��NRSSOD�LKRS�NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�PHG�I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU��DYV�L���������������
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����D�G���RPP���
�UD�VN�L���DY�UHV�UVI�UGHO�L���

�����������

�� �D�����G�
,�SUL�FLS�DOOD�NRPP��HU�KDU��n�R��IRUP�DY�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�VRP�D�Yl�GV�I�U�
D���YHUNVDPKH�HU�RFK�H�KH�HU�VND�HUKnOOD�YlO�DYYl�GD�E�G�H�DU���

5HV�UVI�UGHO�L��H��KDU�H��FH��UDO�UROO�L�V��U�L��H��DY�H��NRPP�����H��L��HElU�D���OD��
V�LI��L��H�V�NUDY��ROLND�PnO�U�SSHUV�EHKRY�RFK�SROL�LVND�SULRUL�HUL��DU�V�lOOV�PR���LOO�
�n��H��Sn�HNR�RPLVND�UHV�UVHU��)�U�URH�GHYDOGD�Yl�HU�VDPPD��RFK�SULRUL�HUDU�K�U�
HNR�RPLVND�PHGHO�VND�I�UGHODV�PHOOD���lP�GHU���VNR���YHUNVDPKH�HU���

(I�HUVRP�SULRUL�HUL��DU�D�SnYHUNDU�PHGERU�DU�D�E�U�GH��YDUD���GOL���K�U�H��NRPP���
I�UGHODU�VL�D�UHV�UVHU��2P�H����HR�UDILVN��RPUnGH�HOOHU�H��YLVV�YHUNVDPKH��InU�PHU�UH�
V�UVHU�l��D�GUD�ND��VNlOH��YDUD�D���H�HPSHOYLV�D�GHOH��SH�VLR�lUHU�HOOHU�EDU�IDPLOMHU�
lU�V��UUH�L�YLVVD�RPUnGH��l��L�D�GUD�HOOHU�D���NRPP��H��KDU�H��V��UUH�D�GHO�lOGUH�HOOHU�
���UH��)�UGHO�L��H��DY�PHGHO����nU�Gn�IUn��V�D�LV�LN�RFK�SUR��RVHU��YHU�EHIRON�L��H���
0H��VNLOO�DGHU�D�ND��RFNVn�EHUR�Sn�D���GH�I�U�URH�GHYDOGD�YLOO�VD�VD�PHU�HOOHU�PL�GUH�
�SULRUL�HUD��Sn�YLVVD��U�SSHU��RPUnGH��HOOHU�YHUNVDPKH�HU��3ULRUL�HUL��DU�L�VDPED�G�
PHG�UHV�UV�LOOGHO�L���ND��YDUD�VYnUD�EHVO���I�U�GH�I�U�URH�GHYDOGD��GlUI�U�E�U�UHV�UVI�U�
GHO�L��VPRGHOOH�����n�IUn��DGHNYD�D���GHUOD�����

0HG�D�OHG�L���DY�RYD�V�nH�GH�GUDU�NRPP��H�V�UHYLVRUHU�VO��VD�VH��L�VL��ULVND�DO�V��
D���NRPP��H�V�U��L�HU�DYVHH�GH�UHV�UVI�UGHO�L���EHK�YHU��UD�VNDV��

���� ��I�������L�LR��I�n�D�RFK�D���l���L���

6�I�H��PHG��UD�VN�L��H��KDU�YDUL��D���EHG�PD�RP�NRPP��H�V�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�
lU�l�GDPnOVH�OL����

�UD�VN�L��H��VND�EHVYDUD�I�OMD�GH�UHYLVLR�VIUn�RU��

��)L��V�ULN�OL�MHU��V�UD�H�LGRN�PH���HOOHU�OLN�D�GH�VRP�IDV�OnU�K�U�NRPP��H��VND�I�U�
GHODU�VL�D�UHV�UVHU��

��9LOND�YDULDEOHU�I�UGHO�L��V�U��GHU���GHUOD��HOOHU�G�O��L��nU�L�NRPP��H�V�PRGHOO�I�U�
UHV�UVI�UGHO�L�����

��bU�PRGHOOH��RFK�GHVV�YDULDEOHU�l�GDPnOVH�OL�D��

��+DU�GHVVD�I�UGHO�L��V�U��GHU�l�GUD�V��YHU��LG��

��+�U�NRPSH�VHUDV�I�Ul�GUL��DU�L�YRO�PHU��

��+�U�KD��HUDV�RI�U��VHGGD�Kl�GHOVHU�L�I�UGHO�L��VV�V�HPH���

��+�U�RFK��lU�NRPPHU�GH�SROL�LVND�SULRUL�HUL��DU�D�L��L�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOOH���

��)L��V�NRSSOL���PHOOD��NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�RFK�UHV�UVI�UGHO�L��H���

�

�UD�VN�L��H��KDU�L�I�UV�D�KD�G�RPID��D��NRPP��V��UHOVH��VRP��YHU�ULSD�GH�D�VYDUL��
I�U�NRPP��H�V�HNR�RPL���RFN�L��nU�I�UGHO�L��H��DY�NRPP��H�V�VDPODGH�E�G�H��L�
�UD�VN�L��H���

�UD�VN�L��H��DYVHU�NRPP��V��UHOVH���

�
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��7LOOlPSEDUD�L��HU�D�UH�HOYHUN�RFK�SROLF�V��

�

���� ���RG�

�UD�VN�L��H��KDU��H�RPI�U�V��H�RP�GRN�PH��V��GLHU�RFK�L��HUYM�HU�DYV�lP�L��DU�
PHG�EHU�UGD��Ml�V�HSHUVR�HU��

�

5DSSRU�H��lU�IDN�DNR��UROOHUDG�DY�HNR�RPLFKHIH���

�
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�� ������D��D����D����L�����

���� ��G���S�RF������

1HGD��EHVNULYV�GH���YHU�ULSD�GH�E�G�H�SURFHVVH��Vn�VRP�YL��SSID��D��GH���

��G�H�SURFHVVH��V�DU�DU�L�DSULO�nUH��L��D��E�G�H�H�H��I�U�NRPPD�GH�nU��UlGHU�L�NUDI��
PHG�D���NRPP��H�V�OHG�L��V�U�SS��LOOVDPPD�V�PHG���VNR��H�V�RUGI�UD�GH�RFK�NRP�
P��V��UHOVH�V�RUGI�UD�GH�V�lPPHU�DY�L�ULN��L���RFK�SUHOLPL�lUD�UDPDU���

(NR�RPLDYGHO�L��H���DU�GlUHI�HU�IUDP�D�YLV�L��DU�RFK�SUHOLPL�lUD�UDPDU���LIUn��H���D��
�DO�SDUDPH�UDU�Vn�VRP�VND��H��GHUOD�VSUR��RV��EHIRON�L��VSUR��RV��YRO�PI�Ul�G�
UL��DU����FNHO�DO�H�F��8��n��VS��N�H��L�E�G�H�DUEH�H��lU�I�UH�nH�GH�nUV�E�G�H���6lU�
VNLOGD�Kl�GHOVHU�Vn�VRP�RP�GH��lU�YDOnU��lV�NRPPD�GH�nU�Ol��V�lYH��L��L�E�G�H�I�U�
VOD�H����H�SUHOLPL�lUD�UDPDU�D�V�lPV�DY�PHG�NRPP��H�V�OHG�L��V�U�SS�L��D��GH�
VNLFNDV�����LOO�VHN�RUHU�D�I�U�YLGDUH�KD��HUL���L�E�G�H�SURFHVVH����

0HG����n��VS��N��IUn��L�ULN��L���NUL���SROL�LVND�PnO�RFK�YHUNVDPKH��RFK�LGH��LILHUDGH�
EHKRY�DUEH�DU�VHN�RUHU�D�PHG�SOD�HUL��VD�YLV�L��DU�RFK��SSGUD��RFK�L�NRPPHU�GlU�
HI�HU�PHG�EHVNULY�L����lVND�GH��L�I�U�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���5HVSHN�LYH�VHN�RU�VND�
lYH��EHVNULYD�I�U��Vl���L��DU�I�U�D���NODUD�PnOH����LIUn��GH�L�GLND�LYD�UDPDU�D�VRP��L�
YL�V��

)�UVOD�H��IUn��VHN�RUHU�D�Yl�V�VDPPD���MlPNDV�LKRS�RFK�D��UH�HUDV��LOO�H��VDPODG�
E�G�H���I�UYDO��L��H�V�I�UVOD��Sn�PnO�RFK�E�G�H���)�UYDO��L��H�V�I�UVOD��Sn�PnO�RFK�
E�G�H��OlP�DV�I�UH�VRPPDUH��I�U�YLGDUH�KD��HUL���DY�GH�I�U�URH�GHYDOGD�L�E�G�H�SUR�
FHVVH���0DMRUL�H�H��SnE�UMDU�GlUPHG�DUEH�H��PHG�D���Vl��D�SROL�LNH�V�SUl�HO�Sn�E�G�H�
�H���,�D���V�L�VHS�HPEHU�InU�UHVSHN�LYH���VNR���L�IRUPD�LR��RP�I�UYDO��L��H�V�E�G�H�I�U�
VOD���5HVSHN�LYH�SROL�LVN��SDU�L�KDU�H�OL����SS�LI��lYH��P�MOL�KH��D���SUHVH��HUD��H��D�
E�G�H�DU����LIUn��I�UYDO��L��H�V�I�UVOD���

,�I�U�nU������PnO�RFK�E�G�H���SSGD�HUDV��L�RN�REHU��E�G�H�I�UVOD�H����LIUn��GH��VH��
DV�H�VND��H��GHUOD�VSUR��RV�RFK�GH��VH�DV�H���IDOOH��I�U�EHIRON�L��H�����

,�RN�REHU�EHVO��DU�NRPP��V��UHOVH��RP�PnO�RFK�E�G�H��I�U�NRPPD�GH�nU�PHG�SOD��
RFK�NRPP��I�OOPlN�L�H��DU�GH��VO���LO�L�D�EHVO��H��L��RYHPEHU�Pn�DG���

������ .RPP���D����RFK���G�P�L�������G���S�RF�������

�H�SROL�LVND�SULRUL�HUL��DU�D�NRPPHU�L��L�E�G�H�SURFHVVH��HI�HU�VRPPDUH��GYV��HI�HU�D���
I�UYDO��L��H��OlP�D��I�UVOD��Sn�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���9L�D�VHU�D���GH�SROL�LVND�SULRUL�H�
UL��DU�D�NRPPHU�L��VH���L�E�G�H�SURFHVVH���9D�OL���I�UHNRPPD�GH��H�OL���YnU�HUIDUH��
KH���lU�D���SROL�LNH��L�L�LDO��L�E�G�H�SURFHVVH���DU����ULN��L����DODU�RP�YLOND�VD�V�L��DU�GH�
��VNDU���UD�I�U�NRPPD�GH�E�G�H�nU��2P�L��H�SROL�LNH����GOL���SUHVH��HUDU�YDG�K�U�GH�
YLOO�VD�VD�IL��V�GH��ULVN�I�U��Ml�V�HPD��DV��U�L����9L�UHNRPPH�GHUDU�GlUI�U�D���GH�I�U�UR�
H�GHYDOGD�L�L�LDO��L�E�G�H�SURFHVVH����GOL����DU����ULN��L��H��SULRUL�HUDU�I�U�NRPPD�GH�
nUV�E�G�H����
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���� ���G���L���D�����������

(�OL���0nO���K�������������������EDVHUDV�E�G�H�H��Sn��LGL�DUH�nUV�Kl�GHOVHU��HNR�R�
PLVND�Ol�H��L�RPYlUOGH��RFK�L�/HNVD�G��IUDP�LGD���PD�L��DU�I�U�YHUNVDPKH�HU�D�VDP��
I�U�NRPP��H��L�V�RU��SROL�LVN��VD��D�PnO�RFK�YLVLR���

.RPP��H��KDU�L��H��V�ULN��UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO���D��DUEH�DU�H�OL����SS�LI��L�V�lOOH��
PHG�D����ND�HIIHN�LYL�H��RFK�NYDOL�H��L�RP�YHUNVDPKH�H����D���NDGH�UHV�UVHU�Gn�Pn��D�
DY�GH�V��UUH�YHUNVDPKH�HU�D�LGD��OL��HU��YHU�GH�Vn�NDOODGH�V�D�GDUGNRV��DGHU�D���

��PP����OOPl��L����PnO��

.RPP��I�OOPlN�L�H��DU�L�M��L�EHVO���RP��YnnUL�D�PnO��,��RYHPEHU�EHVO��DU�NRPP��V���
UHOVH��RP�L�GLND�RUHU�NRSSOD���LOO�NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO���

)�UH�UlGDUH�I�U�YHUNVDPKH�H��D�VHU�D���GH��IL��V�H��L�GLUHN��NRSSOL���PHOOD��PnO�RFK�
UHV�UVI�UGHO�L���HI�HUVRP�UHVSHN�LYH�VHN�RU�DYGHO�L���L�VDPED�G�PHG�E�G�H�SURFHV�
VH���nU�L�H�RP�EHKRYH��I�U�D���N���D��n�PnOH����RFN��SS�DYV�GH��L��H�IL��DV��n�R��
V�ULN��PRGHOO�GlU�GH��D��RPD�LVN��I�UGHODV�PHGHO�NRSSOD���LOO�V�lOOGD�PnO��

2��U��������Kl���O��U�

2P�GH��NRPPHU��SS�V�RUD�I�Ul�GUL��DU�IL��V�GH��H�OL���YHUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH�P�MOL��
KH��D���EHVO��D�RP�H��l�GUL��VE�G�H��Sn�YnUH����n�/HNVD�GV�NRPP���H�OL���I�UH�Ul�
GDUH�I�U�YHUNVDPKH�H��lU�H��I�UYDO��L���IL��V�GH��lYH��P�MOL�KH��D�����GHU�Sn�nH�GH�
YHUNVDPKH�VnU�RPI�UGHOD�L�RP�I�UYDO��L��H���6�RUD�M�V�HUL��DU�PHOOD��VHN�RUHU�D�EHV�
O��DV�GRFN�L�l�GUL��VE�G�H����

9RO�PH��PD�FKDV�H�OL����SS�LI��PHG�YHUNOL�D�NRV��DGHU�RFK�IDN�LVND�I�U��Vl���L��DU�Vn�
VRP�H�HPSHOYLV�GHO�L��V�DO�L�RP��U��GVNROD���,�RP�I�UVNROD��ND��GH��IL��DV�P�MOL��
KH�HU�I�U�YHUNVDPKH�H��D�����UD�M�V�HUL��DU���GHU�L��HYDUD�GH�nU�YLG�PL�VNDGH��U�SSHU�
�RI�U��VHGGD�Kl�GHOVHU���0R�VYDUD�GH�URFNDG�I�U��U��GVNROD���SS�DYV�YDUD�P�FNH��
VYnUDUH�D����H�RPI�UD�Gn��U��GVNROD��KDU�PHU�IDV�D�NODVV�RUOHNDU�RFK�GlU�EHPD��
�L��H��Vl��V��HUPL�VYLV����

������ ��G���SR�����

1HGD��I�OMHU�H���D��DO�SRV�HU�VRP�KDU�EH��GHOVH�I�U�E�G�H�SURFHVVH���I�UGHO�L���DY�UH�
V�UVHU�����

3UL����L����

�H���LOOGHODV�L��H���H�HUHOO��SSUlN�L���I�U�SULV�N�L��DU��.RV��DGV�N�L��DU�VND�H�OL���
YHUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH�KD��HUDV��H�RP�HIIHN�LYLVHUL����8SSUlN�L�����UV�H�OL����SS�LI��
L�GH�IDOO�NRV��DGHU�D��NDU�NUDI�L���Vn�VRP�I�U�HO��OLYVPHGHO��EUl�VOH�H�F��bYH��NRV��DGHU�
I�U�,7�RFK�OLFH�VNRV��DGHU�UlN�DV��SS�Gn�GHVVD�NUDI�L����ND��GH�VH�DV�H�nUH���2P�HNR�
�RPL��IUDP�H���PHG�HU���U�PPH�I�U�D����LOOGHOD�E�G�H��I�U�SULV�N�L��DU�NRPPHU�H�OL���
YHUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH��SSUlN�L���Ol��DV�L��L�GH�IDOO�GH��EHG�PV�Vn�lU���GYl�GL�����

�
��.)�����������������
��6�D�GDUGNRV��DG�lU�GH��NRV��DG�VRP�NRPP��H��VN�OOH�KD�RP�PD��EHGUHY�YHUNVDPKH�H��Sn�H���H�RP�
V�L��OL��DY�LI�V���DPEL�LR�V��RFK�HIIHN�LYL�H�V�LYn�RFK�PHG�Kl�V����LOO�GH�H��D�V�U�N��UHOOD�IDN�RUHU�D�H�OL���
NRV��DGV��MlP�L��H���
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�������L����

/��H�N�L��DU�E�G�H�HUDV�RFK�OL��HU�L�H��FH��UDO�SR����/��HSR��H��VND��lFND�O��H�N�
�L��DU�L�NO�VLYH�O��H�OLG�L���Vn�VRP�V�HGVL�VDU�RFK���UHNU��HUL�����lUHPR���LOOGHODV�H��
OL���YHUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH�L��H�O��H�SSUlN�L���I�U�YLNDULHU�HOOHU��LPD�V�lOOGD���

)�U�nU������DYVD��HV�GH������SURFH���L�E�G�H��I�U�O��H�N�L����0R�VYDUD�GH�VLIIUD�I�U�nU�
�����YDU�����SURFH�����

3���L������O��

/�SD�GH�SH�VLR�V��EH�DO�L��DU�E�G�H�HUDV�FH��UDO��RFK���UV���LIUn��NRPP��H�V�D��
VYDUVI�UEL�GHOVH��VRP�PHG���YDUD�GH�UH�HOYHUN�UHGRYLVDV���D�I�U�EDOD�VUlN�L��H���
9LG�L��n��H���LOO������I�UYl��DGHV�VN�OGH���SS�n��LOO�����PNU�I�U�D���YLG����n��H��DY�
�����KD�VM��NL���LOO�����PNU��3H�VLR�V��EH�DO�L��DU�L��nU�E�G�H�SURFHVVH���

����������MlP�L��������P���U�����

,�RP�/D�H��RP�6��G�RFK�6HUYLFH�I�U�YLVVD�I��N�LR�VKL�GUDGH��/66��IL��V�H���NRV��DGV�
��MlP�L��VV�V�HP�VRP�lU�KHO��VNLOM��IUn��GH��RUGL�DULH���MlP�L��VV�V�HPH��I�U�NRPP��
�HU��3UR��RVH��I�U������L�/66���MlP�L��VV�V�HPH��YLVDGH�Sn�D���/HNVD�G�VN�OOH�EH�DOD�
H����MlP�L��VDY�LI��Sn������PNU���H��D�DY�LI��KDU�H�OL����SS�LI���ND��PHG�����PNU�nUOL�
�H��VHGD���������

����UL��L���U���K�Ul���U��

�YVNULY�L��DU�RFK�Ul��HNRV��DGHU�lU��n�R��VRP�SnYHUNDU�UHV�O�D�H����GHU�On����LG�IUDP�
�YHU�RFK�D�VHV�YDUD�VYnUD�D���SnYHUND�Sn�NRU��VLN����H��lUPDV�H�nUH��NRPPHU�H�OL���
�SS�LI��DYVNULY�L��DU�D��ND�PHG�D�OHG�L���DY�V�RUD�L�YHV�HUL��DU���H��D��DV�K�MG�I�U�L�
E�G�H�SURFHVVH���

������ .RPP���D����RFK���G�P�L��������G���L���D������������

8��YHU�PnO�RFK�E�G�H�GRN�P��H���GlU�GH��IUDP�nU�D���E�G�H�H��VND�EDVHUDV�Sn��LGL�DUH�
nUV�Kl�GHOVHU��HNR�RPLVND�Ol�H��L�RPYlUOGH��RFK�L�/HNVD�G��IUDP�LGD���PD�L��DU�I�U�
YHUNVDPKH�HU�D�VDP��I�U�NRPP��H��L�V�RU���SROL�LVN��VD��D�PnO�RFK�YLVLR���VDP��NRP�
P��V��UHOVH�V�EHVO���RP�H��UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�I�U��U��G��RFK�I�UVNROD��VDN�DV�
V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DYVHU�KD��HUD�I�UGHO�L��H��DY�NRPP��
�H�V�UHV�UVHU��(���V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DYVHU�D���KD��HUD�
I�UGHO�L��H��DY�E�G�H��L�RP�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��PH�DU�YL�PHG�V�RU�VD��R�
OLNKH���NDU�OH�L�LPL�H�H��RFK��UD�VSDUH�VH��I�U�E�G�H�SURFHVVH���I�UGHO�L���DY�UHV�U�
VHU���H��HPR��GH��L��HU�D��Ml�V�HRU�D�LVD�LR�H���GH�I�U�URH�GHYDOGD�RFK�PHGERU�DU�D���
9L�UHNRPPH�GHUDU�GlUI�U�NRPP��V��UHOVH��D���VH��YHU�P�MOL�KH�HU�D�D����D�IUDP�H���Vn�
GD���GRN�PH����

9nU�EHG�P�L���lU�D���GH��VDN�DV�H����GOL��NRSSOL���PHOOD��NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�
RFK�I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU�L�NRPP��H���0nO�RFK�L�GLND�RUHU�D�EHVO��DV�VHV��YHU�HI�HU�
I�UYDO��L��H��OlP�D��LIUn��VL���Ml�V�HPD��DI�UVOD�H��Sn�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���,�RFK�
PHG�D���PnO�RFK�L�GLND�RUHU�NRPPHU�L��VH�DUH�L�E�G�H�SURFHVVH��PH�DU�YL�D���PnOH��
L��H�ND��D�VHV�KD�H����GOL��NRSSOL����LOO�UHV�UVI�UGHO�L��H��L�E�G�H�SURFHVVH����

9L��R�HUDU�D���GH��H�GDV���LOOGHODV�O��H�N�L���I�U��LOOVYLGDUHD�V�lOOG�SHUVR�DO�VDP��D���
�SSUlN�L���DY�E�G�H���SS�n����LOO�����������SURFH���GH�VH�DV�H��Yn�nUH�������MlPI�UD�
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PHG�H�HPSHOYLV�.RPP��DOV�O��H�N�L���VRP�nU������OD�GDGH�Sn�����SURFH��������L��H�
�LOOGHOD�IDN�LVN��SSUlN�L���DY�O��HU��LOO�VDP�OL��SHUVR�DO�GYV��L��H�H�EDU���LOOVYLGDUHD��
V�lOOGD�ND��VHV�VRP�H���HIIHN�LYLVHUL��VEH�L�����

���� ���G���L�������G���

,�NRPP��H�V��YHU�ULSD�GH�PRGHOO�I�U�I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU�L��nU�H�OL���YHUNVDPKH�V�
I�UH�UlGDUH�M�V�HUL��DU�I�U�Nl�GD�I�Ul�GUL��DU��EHVO��DGH�EHVSDUL��DU���LOONRPPD�GH�
�SSGUD��RFK�YRO�PM�V�HUL��DU���

9HUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH��SS�HU�D���GH��lU�VYnU��D���M�V�HUD�I�U�YRO�PI�Ul�GUL��DU�L�H��
PL�GUH�NRPP���HI�HUVRP�GH�I�Ul�GUL���VRP��SSV�nU��LOO�V��UV�D�GHO�lU�DY�PL�GUH�NDUDN�
�lU��(�HPSHOYLV�RP�GH��VO��DU��Yn�HOHYHU�L�H��VNRONODVV�ND��GH�L��H�NRUUL�HUD�I�U�GH��D�
I�Ul�GUL���Sn�H���OlPSOL���Vl���Gn��U��GVNROD�V�EHPD��L���NRUUL�HUDV��HUPL�VYLV���

,���YDUD�GH�I�UGHO�L��VPRGHOO��HV�H�HPSHOYLV�L��H��D��RPD�LVN�NRPSH�VD�LR��I�U�SULV��
RFK�O��H�N�L���YLONH���MRUGHV�I�U�����

0RGHOOH��PHG�YRO�PM�V�HUL��DU�KDU�VH��V��YHU�RFK�H��NDOLEUHUL���VNHU�lYH��EDNn��L��LGH��
GYV��Kl�V����DV�L��H�EDUD�I�U��N�L��DU��GH��ND��lYH��IL��DV�IR��I�U�D���M�V�HUD��HU�YRO��
PHU��2P�GH��VNHU�H��V��UUH�NRV��DGV�N�L���NRPSH�VHUDV�GH��D�H�OL����SS�LI��VHSDUD���

���LO��L��������U��

�H�HUHOO��EHVNULYV�D�����ELOG�L��VVHN�RU��InU�M�V�HUL��DU�L�E�G�H�UDPH����LIUn��GH��GH�
PR�UDILVND�I�Ul�GUL��H��L�UHVSHN�LYH�nOGHUVNODVV��2P�D��DOH��EDU���NDU�HOOHU�PL�VNDU�
NRUUL�HUDV��LOOGHODG�E�G�H��L�SDUL�H��PHG�GH��GHPR�UD�VILVND�I�Ul�GUL��H����

,�VDPED�G�PHG�E�G�H�DUEH�H��L�I�U��lV�NRPPD�GH�nU��H�RPI�UV�GH��EHUlN�L��DU�DY�
D��DO�EDU��HOHYHU���LIUn��6���SUR��RV���HVVD�EHUlN�L��DU�KDU�H�OL����SS�LI��VOD�L��IHO�
��GHU�H���D��DO�nU��GlUI�U���UV����H��NDOLEUHUL����H��HPR��YHUNOL���D��DO�EDU��HOHYHU���

8�ELOG�L��VVHN�RU��ND��lYH��NRPSH�VHUDV�I�U��LOONRPPD�GH��ND�GH�NRV��DGHU�I�U�H��
HPSHOYLV�VlUVNLO��V��G�L��U��GVNROD��RFK�L��HUNRPP��DOD�NRV��DGHU�L�RP���P�DVLHVNR�
OD�V�YHUNVDPKH�VRPUnGH��2P�GH��VNHU�I�Ul�GUL��DU�L�YRO�PHU���GHU�nUH����UV�L��H��DY�
UlN�L���I�U��N�L���PL�VN�L���DY�H�HPSHOYLV�HOHYHU��)�U���P�DVLHVNROD��M�V�HUDV�YRO��
PHU�D��YHU�nUH��I�U�D���PL�VND�U�FNL�KH�H��L�SOD�HUL��VI�U��Vl���L��DU��,�RP���ELOG�
�L��VVHN�RU�V�YHUNVDPKH�VRPUnGH�I�UGHODV��LOOGHODG�E�G�H��H�OL����SS�LI���LOO�YLVV�GHO����
LIUn��VRFLRHNR�RPLVND�IDN�RUHU�PHOOD��VNRORU�D���

8�ELOG�L��VVHN�RU���LOOGHODV�E�G�H��I�U�nU������E�G�H��H�OL���I�OMD�GH�I�UGHO�L��V��FN�
ODU���

��)�UVNROD������NU�SHU�EDU���YLONH��lU��H��RNRV��DG�SHU�EDU��H�NO�VLYH�ORNDONRV��DGHU���
�D����SURFH���DY�D��DOH��EDU��L�I�UVNROHnOGHU���

���U��GVNROD�������NU�SHU�HOHY���H��RNRV��DG�SHU�HOHY�H�NO�VLYH�ORNDONRV��DGHU��������
����SURFH���DY�DOOD�EDU�����GRPDU�L�nOGHU�������nU���

��)UL�LGVKHP�������NU�SHU�HOHY���H��RNRV��DG�SHU�HOHY�H�NO�VLYH�ORNDONRV��DGHU����D����
SURFH���DY�DOOD�EDU�����GRPDU�L�nOGHU�������nU���

����P�DVLHVNROD������NU�SHU�HOHY���H��RNRV��DG�H�NO�VLYH�ORNDONRV��DGHU�������SUR�
FH���DY�VDP�OL�D�L�Yn�DUH�L���P�DVLHnOGHU���
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)�U�ORNDOYnUG�RFK�NRV��D�Yl�GV���FNODU�Vn�VRP�ORNDO��D�RFK�D��DO�EDU��HOHYHU�I�U�D����LOO�
GHOD�PHGHO��

.RPP��V��UHOVH��EHVO��DGH�nU������RP�H��UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�I�U��U��G�RFK�I�U�
VNROD����6�I�H��PHG�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�lU�H�OL���EHVO��H��D���El��UH�N���D�OHYD��SS�
�LOO�VNROOD�H�V�NUDY��lOOD�GH�OLNYlUGL�KH���RFK�GlUL�H�RP�VNDSD�El��UH�I�U��Vl���L��DU�D���
�SSI�OOD�GH��NRPSH�VD�RULVND��SSGUD�H������HUV��V�I�DU�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOOH���LOO�D���
�ND�PnO�SSI�OOHOVH��I�U�DOOD�EDU��RFK�HOHYHU�L�/HNVD�GV�NRPP����

���L�O�������U���

6RFLDOD�VHN�RU��InU��LOO�V�RU�GHO�M�V�HUL��DU�L�E�G�H�UDPH����LIUn��L�GLYLGGD�D�Vn�VRP�GH��
GHPR�UDILVND�I�Ul�GUL��H��L�nOGUDU�D�����VDP��GH��NR�V�P�LR�VP��V�HU�VRP�UnGHU�GH�
VH�DV�H�nUH��L�RP�KHP�Ml�V���VlUVNLO��RFK�NRU��LGVERH�GH��

7LPPDU�L�RP�KHP�Ml�V�H��HOOHU�EHOD�GD�G����L�VlUVNLO��ERH�GH�L�UHVSHN�LYH�nOGHUV�U�SS�
VNULYV�IUDP�PHG�NRPP��H�V�VH�DV�H�EHIRON�L��VSUR��RV�L�nOGHU�RFK�N����3UR��RVH��
I�U��Vl��HU�D���GH��NRPPD�GH��NDGH�EHIRON�L��H��KDU�EHKRY�DY�YnUG�L�VDPPD���V�UlFN�
�L���VRP����RFK�D���NRPP��H��DUEH�DU�Sn�VDPPD�Vl���L�YHUNVDPKH�HU�D��

+HP�Ml�V��LPPDU�D�EHUlN�DV�PHG�VDPPD��LP�D�D�VRP�IL��V�L�RP�/29��/D�H��RP�YDO�
IULKH�VV�V�HP���)�U�GH�VlUVNLOGD�ERH�GH���6b�2���DV�V�L��SULV�SHU�ERH�GHSOD�V�RFK�EH�
G�P�L���DY����HUOL�DUH�EHKRY�L�RP�H�VNLOGD�6b�2�PHG�L�EHUlN�L��DU�D�DY�UHV�UVHU��
�HVVD����HUOL�DUH�EHKRY�ND��KD�GOD�RP�VlUVNLO��YnUG����D�EU�NDUH�VRP�NUlYHU�H��UD�EH�
PD��L���HOOHU�D���GH���SS�DG�H��GHPH�VDYGHO�L���PHG�K��UH�SHUVR�DO�l�KH����RFN�KDU�
GH��H�OL���YHUNVDPKH�VI�UH�UlGDUH�EHK�Y��VNH�O�SD�GH�M�V�HUL��DU���GHU�nUH��PHG�D��
OHG�L���DY�YnUG����D�EU�NDUH�VRP��LOONRPPL����GHU�Sn�nH�GH�E�G�H�nU���H�VlUVNLOGD�
ERH�GH�D�KDU�H�OL����SS�LI��GHOYLV�N���D�NRPSH�VHUD�I�U�GH�IDN�LVND�EHKRYH��RFK�
NRV��DGHU�D���

������ .RPP���D����RFK���G�P�L��������G���L�������G���

8�LIUn��GH���GHUOD��YL��D�L��GHO�DY�L�RP�UDPH��I�U�GH��D��UD�VN�L���VDP��YDG�VRP�
IUDPNRPPL��YLG�L��HUYM��lU�YnU�EHG�P�L���D���GH�YDULDEOHU�VRP�D�Yl�GV�I�U�UHV�UVI�U�
GHO�L���L�RP���ELOG�L��VVHN�RU��RFK�GH��VRFLDOD�VHN�RU���LOO�V�RU�GHO�lU�l�GDPnOVH�OL�D��
�lUHPR��VDN�DV�GH��H��NRPP���YHU�ULSD�GH�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�VRP�RPKl�GHU�
�DU�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��L�NRPP��H����HVV��RP�VDN�DV�GH��H��NRSSOL���PHO�
OD��NRPP��I�OOPlN�L�HV�IDV�V�lOOGD�PnO�RFK�I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU���
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I�UGHO�L��VPRGHOO�L������OO�����lU�l�GDPnOVH�OL����

9L�NR�V�D�HUDU�D���GH�����YHU�PnO�RFK�E�G�H�GRN�P��H��VDP��NRPP��V��UHOVH�V�EHVO���
RP�H��UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�I�U��U��G��RFK�I�UVNROD��VDN�DV�V��UD�GH�GRN�PH���
VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DYVHU�KD��HUD�I�UGHO�L��H��DY�UHV�UVHU��LOO�VDP�OL�D�YHUN�
VDPKH�HU�L�/HNVD�GV�NRPP����(���V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DY�
VHU�D���KD��HUD�I�UGHO�L��H��DY�E�G�H�H��L�RP�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��PH�DU�YL�
PHG�V�RU�VD��ROLNKH���NDU�OH�L�LPL�H�H��RFK��UD�VSDUH�VH��I�U�E�G�H�SURFHVVH���I�UGHO�
�L���DY�UHV�UVHU���H��HPR��GH��L��HU�D��Ml�V�HRU�D�LVD�LR�H���GH�I�U�URH�GHYDOGD�RFK�
PHGERU�DU�D���

9nU�EHG�P�L���lU�D���GH��L��H�IL��V�H����GOL��NRSSOL���PHOOD��NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�
RFK�UHV�UVI�UGHO�L��H��L�NRPP��H���0nO�RFK�L�GLND�RUHU�D�EHVO��DV�VHV��YHU�HI�HU�I�U�
YDO��L��H��OlP�DU�LIUn��VL���Ml�V�HPD��DI�UVOD�H��Sn�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���,�RFK�PHG�
D���PnO�RFK�L�GLND�RUHU�NRPPHU�L��VH�DUH�L�E�G�H�SURFHVVH���HI�HU�YHUNVDPKH�HU�D�
OlP�D��E�G�H�I�UVOD��PHG�NR�VHNYH�VD�DO�VHU��PH�DU�YL�D���PnOH��L��H�ND��D�VHV�KD�
H����GOL��NRSSOL����LOO�UHV�UVI�UGHO�L��H��L�E�G�H�SURFHVVH���9LGDUH�NR�V�D�HUDU�YL�D���
GH��SROL�LVND�YLOMD��RFNVn�SUHVH��HUDV�VH���L�E�G�H�SURFHVVH����

8�LIUn��GH���GHUOD��YL��D�L��GHO�DY�L�RP�UDPH��I�U�GH��D��UD�VN�L���VDP��YDG�VRP�
IUDPNRPPL��YLG�L��HUYM��lU�YnU�EHG�P�L���D���GH�YDULDEOHU�VRP�D�Yl�GV�I�U�UHV�UVI�U�
GHO�L���L�RP���ELOG�L��VVHN�RU��RFK�GH��VRFLDOD�VHN�RU���LOO�V�RU�GHO�lU�l�GDPnOVH�OL�D��
�lUHPR��VDN�DV�GH��H��NRPP���YHU�ULSD�GH�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�VRP�RPKl�GHU�
�DU�VDP�OL�D�YHUNVDPKH�VRPUnGH��L�NRPP��H����

�

8�LIUn��YnU�EHG�P�L���RFK�VO��VD�V�UHNRPPH�GHUDU�YL�NRPP��V��UHOVH��D�����

���D����ULN��L��H��SULRUL�HUD�L�I�U�NRPPD�GH�nUV�E�G�H���DYV�L���������

��VH��YHU�P�MOL�KH�H��D����D�IUDP�V��UD�GH�GRN�PH���VRP�IDV�VOnU�K�U�NRPP��H��DY�
VHU�D���KD��HUD�I�UGHO�L��H��DY�UHV�UVHU�I�U�VDP�OL�D�NRPP��H�V�YHUNVDPKH�HU��DY�
V�L��������������

��VH��YHU�P�MOL�KH�HU�D�D����D�IUDP�H��NRPP���YHU�ULSD�GH�UHV�UVI�UGHO�L��VPRGHOO�
VRP��lFNHU�L��VDP�OL�D�DY�NRPP��H�V�YHUNVDPKH�VRPUnGH���DYV�L�������������

��NRSSOD�LKRS�NRPP��I�OOPlN�L�HV�PnO�PHG�I�UGHO�L���DY�UHV�UVHU��DYV�L���������������
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PHOOD��.30�����RFK��SSGUD�V�LYDUH���.30������DU�L��H�D�VYDU�I�U�RP�D�GUD�l���SSGUD�V�LYDUH��D�Yl�GHU�GRN�PH��H��RFK�L�IRUPD��
LR�H��L�GRN�PH��H���,�IRUPD�LR�H��L�GRN�PH��H��ND��EDUD��DUD��HUDV�YDUD�DN��HOO�YLG��LGS��N�H��I�U�S�EOLFHUD�GH��DY�GH��D�GRN�PH����
+�U�YLGD�GH��D�GRN�PH���VND�D�VHV�YDUD�DOOPl��KD�GOL���KRV�PR��D�DUH��UH�OHUDV�L�RIIH��OL�KH�V��RFK�VHNUH�HVVOD�H��VDP��L��U�FNIULKH�V�
I�URUG�L��H���
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6�I�H��PHG�I�UV��GLH��KDU��DUL��D���JH�RP�L�KlP��L�J�D��L�IRUPD�LR��JH�H����HUVLN�OLJ�
��OlJHVD�DO�V���HU�ERODJH�V�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H��9nU�VDPPD�ID��D�GH�
EHG�P�L�J���LIUn��I�UV��GLH�V�V�I�H�lU�D���ERODJVV��UHOVH��H�GDV��L��LVVD�GHODU�KDU�
�LOOVH���D���DUEH�H��PHG�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��PHG�IRN�V�Sn�V��U�L�J��RUJD�LVD�LR��RFK�
L�FLGH��KD��HUL�J�lU�l�GDPnOVH�OLJ���

,���OlJH��VDN�DV�V��UD�GH�GRN�PH���Gn�GH��SROLF��RFK�ULN�OL�MH�VRP�NRPP��H��
EHVO��D��RP�L��H�RPID��DU�GH�NRPP��DOD�ERODJH����RODJH�����U�FNHU�l�Gn�D���GHVVD�
��J�U�JU��GH��I�U�V��U�L�J�D��IUnJRU�D���H�V��UD�GH�GRN�PH��H���LOOVDPPD�V�PHG�
UROOHU�RFK�D�V�DU�KDU�H�GDV��L�EHJUl�VDG���V�UlFN�L�J�JMRU�V�Nl�GD���D�I�U�
OHG�L�JVJU�SSH����

,���OlJH��IL��V�L��H�H��l�GDPnOVH�OLJ�RUJD�LVD�LR��I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VIUnJRU�D�Gn�
D�V�DU�RFK��SSGUDJ�L��H�KDU���GOLJJMRU�V�L�V��UD�GH�GRN�PH���HOOHU�NRPP��LFHUD�V�Sn�
D��D��Vl����9L��SSID��DU�GRFN�D���GH���LOO��LVV�GHO�IL��V�UROOHU�L�RP�ERODJH�V�
V�V�HPI�U�DO��L�J�VRP�l�H��JH�RPI�U�DN�L�L�H�HU�VRP�K�U��LOO�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H���9L�EHG�PHU�D���D�V�DUH��Sn�PHGDUEH�DU�L�n�ND��
H�DEOHUDV���GOLJDUH�JH�RP�D���HUEM�GD�L�IRUPD�LR�V��RFK���ELOG�L�JV�LOOIlOOH��L�RP�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�,7�D��l�G�L�J���H��D�Vn�D���L�IRUPD�LR�V�LOOJn�JDU�KD��HUDV�
Sn�H���VlNHU��Vl���GlU�ULVNHU�PL�LPHUDV���

�H��IL��V��LOO��LVV�GHO�H��PHG�H�H�KH��L��HUNVDPKH�H��RP�D����DUD��SSPlUNVDP�Sn�
L�FLGH��HU�VRP�ND��VNH��3n�L��UD�l�H��IL��V���GOLJJMRUGD�U��L�HU�I�U�KD��HUL�J�D��
L�FLGH��HU�PH��GHVVD�KDU�L��H�PHG�VlNHUKH��JMRU�V�Nl�GD�KRV�PHGDUEH�DUH��9L�
EHG�PHU�D�����ELOG�L�J�L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��E�U�L�NO�GHUD��DG�VRP�lU�L�FLGH��HU��
K�U�GHVVD�ND���SS�lFNDV�RFK�K�U�GH�VND�KD��HUDV��8�D��GH��D�PHG�H�H�KH��IL��V�H��
ULVN�D���L�FLGH��HU�L��H��SS�lFNV�RFK�D�PlOV�Vn�D���GH�ND����J�UD���GHUODJ�L�D�DO�VHU�
RFK�I�UEl��UL�JVn�JlUGHU���

0R��EDNJU��G�D��R�D�V�nH�GH�D�VHU��L�D���GH��IL��V�EHKR��D��D���JH�RPI�UD�H��
I�UGM�SDG�JUD�VN�L�J�D��ERODJH�V�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H�L�RP���n�nU���

9L�UHNRPPH�GHUDU�GlU�LOO�ERODJVV��UHOVH��D����

� )DV�V�lOOD�V��UD�GH�GRN�PH���L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG��

� ��UD�H����OlJHVD�DO�V�Vn�D���HUIRUGHUOLJD�EHVO���RP�UHV�UVHU�ND��ID��DV�VRP�V�nU�L�
UHOD�LR���LOO�GH�EHKR��VRP�LGH��LILHUD�V��

� 3ULRUL�HUD�n�JlUGHU�L�H��PnO��RFK�KD�GOL�JVSOD��VRP�O�SD�GH�I�OMV��SS�RFK�n�HUI�OMV�
D����D�EHVO���RP�SULRUL�HUL�JDU�I�U�D���H���V�V�HPD�LVN��L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H�
VND�H�DEOHUDV���
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L��URG�FHUDU�l�H����D�ULVNHU�VRP�V�lOOHU�NUD��Sn�H���EDOD�VHUD��ULVN�DJD�GH�RFK�H����lO�
I��JHUD�GH�VlNHUKH�VDUEH�H���ULV�HU�L�KD��HUL�JH��ND��OHGD��LOO�I�U�URH�GHVNDGD�RFK�
HNR�RPLVN�VNDGD�I�U�RUJD�LVD�LR�H���

,�IRUPD�LR�VVlNHUKH��L��HElU�D���VN�GGD�L�IRUPD�LR����LIUn��NUD��Sn�GHVV�
NR�ILGH��LDOL�H���ULN�LJKH��RFK��LOOJl�JOLJKH��RFK�PnV�H�VN�GGDV�PR��REHK�ULJ�n�NRPV���
Vn�lO�H��HU���VRP�L��HU�����H��IL��V�H���IOHU�DO�ODJ��U�PPH��VRP�EHK��HU�EHDN�DV�L�
KD��HUL�JH��D��L�IRUPD�LR���L��H�PL�V��GD�DVN�GGVI�URUG�L�JH��D�VHH�GH�KD��HUL�J�D��
SHUVR��SSJLI�HU���

�R�ELOGH��PHG�ULVNHU�I�U�L��Un�J�I�Ul�GUDV�NR��L��HUOLJ��RFK�VlNHUKH�VDUEH�H��EHK��HU�
GlUI�U��DUD�H��V�l�GLJ��SnJnH�GH�SURFHVV�I�U�D���VlNHUV�lOOD�D���L�IRUPD�LR�V�LOOJn�JDU�
KDU�H����LOOUlFNOLJ��VN�GG��)�U�D���N���D�KD��HUD�GH��Sn�H���l�GDPnOVH�OLJ��Vl���NUl�V�D���
GH��IL��V�H���V�V�HPD�LVN��L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H�GlU�IOHUD�I��N�LR�HU�lU�
L��RO�HUDGH�RFK�Ul���RUJD�LVHUDGH�I�U��SSGUDJH����

0HG�D�OHG�L�J�D��R�D�V�nH�GH�GUDU�OHNPD��DUH�LVRUHU�D�VO��VD�VH��L�VL��ULVND�DO�V��
D���DUEH�H��PHG�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG�EHK��HU����lUGHUDV��
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6�I�H��PHG�I�UV��GLH��KDU��DUL��D���JH�RP�L�KlP��L�J�D��L�IRUPD�LR��JH�H����HUVLN�OLJ�
��OlJHVD�DO�V�RP�ERODJVV��UHOVH��KDU��LOOVH���D���DUEH�H��PHG�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��PHG�
IRN�V�Sn�V��U�L�J��RUJD�LVD�LR��RFK�L�FLGH��KD��HUL�J�lU�l�GDPnOVH�OLJ���
�
)�UV��GLH��VND�EHV�DUD�I�OMD�GH�IUnJRU����

�� )L��V�DN��HOOD�V��UD�GH�GRN�PH���VRP���GOLJJ�U��LOND�NUD��VRP�V�lOOV�RFK�K�U�
DUEH�H��VND�EHGUL�DV��

�� )L��V�H��l�GDPnOVH�OLJ�RUJD�LVD�LR��PHG��LOOUlFNOLJ�NRPSH�H�V�I�U�D���DUEH�D�PHG�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG���

�� )L��V�H���V�V�HPD�LVN��DUEH�H�PHG�D���LGH��LILHUD�RFK�D�DO�VHUD�EHKR��RFK�ULVNHU�I�U�
D���VlNHUV�lOOD�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��L�NO��VN�GG�D��SHUVR��SSJLI�HU��

�� )L��V�H�DEOHUDGH�U��L�HU�I�U�L�FLGH��KD��HUL�J�I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VL�FLGH��HU�
RFK�SHUVR��SSJLI�VL�FLGH��HU���
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�H�LDN��DJHOVHU�VRP�SUHVH��HUDV�L�GH��D�I�UV��GLH�EDVHUDV�Sn�GH��L�IRUPD�LR��VRP�
L�KlP�D�V���GHU�L��HU�M�HU�RFK�JH�RP�JUD�VN�L�J�D��HUKnOOH��GRN�PH��D�LR���
)�UV��GLH��lU�D�JUl�VDG��LOO�D���JH�H����HUVLN�OLJ�ELOG�D��RPUnGH��I�U�D���EHG�PD�RP�GH��
IL��V�EHKR��D��H��I�UGM�SDG�JUD�VN�L�J�D��DUEH�H����

���� 5��L�LR����L���L���

9L�NRPPHU�D���EHG�PD�RP�U��L�HU�D��SSI�OOHU�����

�� 7LOOlPSEDUD�L��HU�D�UHJHO�HUN��SROLF�V�RFK�EHVO���

�� 0��GLJKH�H��I�U�VDPKlOOVVN�GG�RFK�EHUHGVNDS��06��V�UHNRPPH�GD�LR�HU�
D�VHH�GH�/HG�L�JVV�V�HP�I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��

�� �D�DVN�GGVI�URUG�L�JH���

���� ����D�L���lP�G������O���

�UD�VN�L�JH��D�VHU�ERODJVV��UHOVH��L�/HNVD�GVERV�lGHU�����

���� ���RG�

�UD�VN�L�JH��KDU�IUlPV��JH�RPI�U�V�JH�RP�L��HU�M�HU�PHG��Ml�V�HSHUVR�HU���

,��HU�M�HU�KDU�JH�RPI�U�V�PHG��

�� 9��

�� 9LFH�9��

�� )DV�LJKH�VFKHI�

�� ,�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VVDPRUG�DUH��/HNVD�GV�NRPP�����LOOLND�
�D�DVN�GGVRPE�G�I�U�ERODJH��RFK�NRPP��H���

�

�RN�PH��V��GLHU�KDU�JMRU�V�Sn���HUJULSD�GH��L�n�GlU��L��DJL��GHO�D��I�OMD�GH�
GRN�PH��D�LR���

�� ,�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VSROLF���/HNVD�GV�NRPP����

�� 5LN�OL�MHU�,�IRUPD�LR�VVlNHUKH���/HNVD�GV�NRPP����

�� 5H�LGHUDGH�5LN�OL�MHU�I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH���8�NDV���

�� ,7�SROLF���/HNVD�GV�NRPP����

��

� �
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�����������

�� 5���O�D��D��I�����GL����

���� ,D���D��O����

������ 2��D�L�D�LR���

/HNVD�GVERV�lGHU����lU�H���KHOlJ��NRPP��DO��DN�LHERODJ�VRP�lJHU�������ERV�lGHU�RFK�
���ORNDOHU�L�/HNVD�G�NRPP����8���HU�GH��HJ�D�IDV�LJKH�VEHV�n�GH��KDU�ERODJH��H���
I�U�DO��L�JV�SSGUDJ��LOO�/HNVD�GV�NRPP���EOD�G�D��D��D�VHH�GH�VNRORU��I�UVNRORU��
�lJDU��SDUNHU�RFK�F�NHO�lJDU��,��HGD��RUJD�LVD�LR�VNLVV�����I��������IUDPJnU�
D�V�DUVRPUnGH��GlU�ERODJH������MDU�V��GI��N�LR�HU�VRP�RUJD�LVHUDV�L�RP�/HNVD�GV�
NRPP����EOD�G�D��D��,7��GD�DVN�GGVDUEH�H�����35��VDP��VlNHUKH��RFK�EHUHGVNDS��
�HVVD�L��HKnOOHU�L�GHODU�RPUnGH��VRP�lU��lUD�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH����

�

� � � � � � � � � � � � � )LJ�U����

(�OLJ��L��HU�M�DGH�IL��V�GH��L���OlJH��H���D��DO�PHOOD��/HNVD�GVERV�lGHU����RFK�
/HNVD�G�NRPP����GlU�NRPP��H���LOOKD�GDKnOOHU�V��G�L�IUnJRU�VRP�EHU�U���35�RFK�,7��
�D�DVN�GGVRPE�GH��lU���VH���EnGH�I�U�NRPP��H��RFK�GH�NRPP��DOD�ERODJH���
�D�DVN�GGVRPE�G�lU�l�H��L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VVDPRUG�DUH�L�NRPP��H��RFK�L�
L��HU�M�HU�EHVNUL�V�D���I��N�LR�H��l�H��L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VIUnJRU�D�KDU��DUL��H���
V��G�L�ERODJH�V�DUEH�H���

,��HU�M�V�DU��LVDU�D���/HNVD�GVERV�lGHU����GHO�DU�L���n�IRU�P�VRP�lU�JHPH�VDPPD�
PHG�NRPP��H���,7�V�UD�HJLVND�UnGH��RFK�V�V�HPI�U�DO��L�JVUnGH���(�OLJ��L��HU�M�DGH�
O�I�V�IUnJRU�VRP�EHU�U�,7�V�UD�HJL���HUNVDPKH�V���HFNOL�J�RFK�GLJL�DOLVHUL�J�Sn�,7�
V�UD�HJLVND�UnGH���,�V�V�HPI�U�DO��L�JVUnGH��GLVN��HUDV�IUnJRU�RP�V�V�HP�PHG�
�LGDUH���HFNOL�J��D��HFNOL�J�RFK�KD��HUL�J���

�H�L��HU�M�DGH�EHVNUL�HU�D���GH��L���OlJH��L��H�IL��V��nJUD�SnJnH�GH�GLVN�VVLR�HU�RP�
L�IRUPD�LR�V��RFK�,7�VlNHUKH��L�GHVVD�IRU�P�RFK�D���GH��IL��V�EHKR��D��D�����GOLJJ�UD�
UROOHU�RFK�H�DEOHUD�H���PHU�V�V�HPD�LVN��DUEH�H�H�OLJ��H��V�U�N��U�RFK�SOD���LONH��VDN�DV�L�
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�����������

��OlJH����RODJH���SSOH�HU�H���EHKR��D��D����LOOVl��D�UHV�UV�VRP�ND���D�VLJ�D��DUEH�H��RFK�
SOD�HUDU�GlUI�U�D�����VH�H��D��PHGDUEH�DU�D��LOO�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VVDPRUG�DUH���
�lU�LOO�KDU�GH�VMlO�D�L�RP�ERODJH��LGH��LILHUD��D���UROOHU�D�L�V�V�HPI�U�DO��L�JVDUEH�H��
EHK��HU���GOLJJ�UDV�Gn�GHVVD�IUlPV��JMRU�V�Nl�GD�L�OHG�L�JVJU�SSH����

������ 6���GR��P�����

9L�KDU�L�I�UV��GLH���DJL��GHO�D��,�IR�����R���l���K���SR�����RFK������������I���
��IR�����R���l���K���VRP�lU�EHVO��DGH�D��/HNVD�GV�NRPP����,�L��HU�M�HU�Kl��LVDV��LOO�
GHVVD�VRP�V��UD�GH�I�U�DUEH�H����RFN�IUDPJnU�D��L�OHG�L�JH��Sn�EnGD�GHVVD�GRN�PH���
D���GH�L��H�lU�JlOOD�GH�I�U�GH�NRPP��DOD�ERODJH����LOND�I�U�l��DV�IDV�V�lOOD�HJ�D��
L��HU�D�V��UGRN�PH���I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH���9L�KDU�l�H���DJL��GHO�D����NDV���LOO���D�
�����������I�����IR�����R���l���K���VRP�lU��l�N�D�D���IDV�V�lOODV�L�NRPP��H������GHVVD�
IUDPJnU�D���GH�JlOOHU�I�U�KHOD�NRPP��NR�FHU�H����

�H��IL��V������������I���S���R��SS��I��K����������EHVO��DGH����������������GRN�PH��H��
IUDPJnU�D���GH�lU�JlOOD�GH�I�U�VDP�OLJD�V��UHOVHU�RFK��lP�GHU�GlU�/HNVD�GV�NRPP���
KDU�GH��Ul��VOLJ��EHV�lPPD�GH�L�IO��D�GH���9L��RONDU�GH��VRP�D���ULN�OL�MHU�D�L��H�lU�
JlOOD�GH�I�U�ERODJH��L����DUD�GH�O�GHOVH�Gn�ERODJH��lU�M�ULGLVN��D�V�DULJ�I�U�VL�D�
SHUVR��SSJLI�VEHKD�GOL�JDU�RFK�I�U�HFN�L�JDU���

�RODJH�V�PHGDUEH�DUH�KDU�P�MOLJKH��D����D�GHO�D��GH�V��UD�GH�GRN�PH��H��RFK�
���HUOLJDUH�L�IRUPD�LR��RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG��LD�NRPP��H�V�L��UD�l��
�LONH��l�H��ERODJH��KDU��LOOJn�J��LOO�I�U�VL��L��HU�D�NRPP��LND�LR��RFK�L�IRUPD�LR���
(�HPSHO�LV�IL��V�L�IRUPD�LR��RP�K�����������������R����
��IR�����R���l���K��������������R�K����������������R����IR�����R���l���K���D����LOOJn��,�
L��HU�M�HU�VlJV�D���GH��D�L��H�I�UPHGOD�V�L��HU����LOO�PHGDUEH�DUH�L�RP�ERODJH��RFK�IUlPV��
lU�Nl���L�RP�OHG�L�JVJU�SSH���(��OLN�D�GH�EHVNUL��L�J�JHV�D��GH�V�V�HPI�U�DO��L�JV�
SOD�HU�VRP�nUOLJH��UH�LGHUDV�D�VHH�GH�ERODJH�V��HUNVDPKH�VV�V�HP��L�IRUPD�LR��RFK�
N��VNDS�V�D��DU�L�V�RUD�GHODU�KRV�OHG�L�JVI��N�LR�HU�RFK�OD�GDU�L��H�Sn�
PHGDUEH�DU�L�n����

������ ,�IR�PD�LR���OD���L���R�K��L����G�P�L����

(�OLJ��L��HU�M�DGH�IL��V�H��V�V�HPI�U�DO��L�J�Sn�SOD�V�PHG���VHGGD�UROOHU�����
GRN�PH��D�LR��D�VHH�GH�V�V�HPI�U�DO��L�JVDUEH�H��IUDPJnU�D���V�V�HPlJDUH��
D�V�DUDU�I�U�D���NODVV�L�J�D��V�V�HPH�V�L�IRUPD�LR��JH�RPI�UV��.ODVV�L�JH��VND�J�UDV�
PHG�KMlOS�D��PH�RGH��./�66��VRP�lU�IUDP�DJH��D��6�HULJHV�NRPP��HU�RFK�
UHJLR�HU��H���HGHU�DJH��PH�RG�VRP�Pn�JD�NRPP��HU�RFK�UHJLR�HU�D��l�GHU�L�
��OlJH����H��IUDPJnU��LGDUH�D���L�IRUPD�LR��VRP�EHU�U�NODVV�L�J�D��L�IRUPD�LR��EHVNUL�V�
�lUPDUH�Sn�NRPP��H�V�L��UD�l����LONH���L�l�H��In����D�GHO�D��L�JUD�VN�L�JH�����

(�OLJ��L��HU�M�DGH�KDU�NRPP��H�V�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VVDPRUG�DUH�V����D��ERODJH��L�
JH�RPI�UD�GH��D��L�IRUPD�LR�VNODVV�L�J�D��GH��L�IRUPD�LR��VRP�KD��HUDV�L�V�V�HP��
�H��D�KDU�JH�RPI�U�V��LOOVDPPD�V�PHG���VHGGD�V�V�HPlJDUH�L�RP�ERODJH���
/HNVD�GVERV�lGHU�KDU�L���OlJH��L��H�GRN�PH��HUD���LOND�V�V�HP�GH�D�VHU�
�HUNVDPKH�VNUL�LVND�RFK�VRP�D��VlNHUKH�VVNlO�VN�OOH�EHK��D����NDGH�
VlNHUKH�Vn�JlUGHU��

�

79



�

� ��

�������.30�������OO�ULJK�V�UHVHU�HG��
�

�R��P�����OD��LIL�D�LR���.3���3��OL��

/���D�G��R��lG������
)�UV��GLH�D�VHH�GH�DUEH�H�PHG�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG�

�����������

������ ��K��L�K���KD����L�����

/HNVD�GVERV�lGHU����KDU�Pn�JD�ROLND�V�V�HP�GlU�EHK�ULJKH�HU�KD��HUDV��7LOOGHO�L�J�
D��EHK�ULJKH�HU�VNHU�D����VHGGD�V�V�HPI�U�DO�DUH�HI�HU�D���EHV�lOO�L�J�JMRU�V�D��EHK�ULJ�
EHV�lOODUH���

�RODJH��KDU�L�OH���H���DUEH�H�PHG�L�SDVVHUL�JVV�V�HP�I�U�D���VN�GGD��LVVD���U�PPH��
IUn��I�VLVN�n�NRPV����H��D�V�V�HP�NRPPHU��DUD�VDPPD�Ol�ND��PHG�NRPP��H�V�
�HUNVDPKH�HU��(�OLJ��L��HU�M�DGH�IL��V�GH��H���EHKR��D��D���JUD�VND�RFK����lUGHUD�GH�
EHK�ULJKH�HU�VRP�lU��LOOGHODGH�L���OlJH��Gn�DOO�I�U�V�RU��D��DO�KDU�JH�HU�VD�EHK�ULJKH�HU�
�LONH��ND��L��HElUD�H��VlNHUKH�VULVN��

�H��IL��V�H�DEOHUDGH�I��N�LR�HU�I�U�KD��HUL�J�D��EHK�ULJKH�HU��EOD�G�D��D��H��H��Ml�V��
I�U�EHV�lOO�L�J�RFK�I�Ul�GUL�J�D��EHK�ULJKH�HU���H��IL��V�l�H��I��N�LR�HU�I�U�
ORJJNR��UROO��,��HU�M�SHUVR�HU�EHVNUL�HU�GRFN�D���GHVVD�I��N�LR�HU�L��H�KDU�����MD�V�RFK�
GH��IL��V�L�JH��V�V�HPD�LN�L��SSI�OM�L�J�RFK�NR��UROO�L���OlJH����

������ ,��LG���KD����L����

(�OLJ��L��HU�M�DGH�IL��V����HFNOL�JVSR�H��LDO�I�U�DUEH�H�PHG�L�FLGH��KD��HUL�J���H��IL��V�
H��PHG�H�H�KH��RP�ULVNHU�I�U�L�FLGH��HU�L�RUJD�LVD�LR�H��PH�����HUOLJDUH�I�U��GOLJD�GH��
ND��J�UDV�I�U�D������HUOLJDUH�NODUJ�UD��DG�VRP�JlOOHU��lU�PLVV�D�NH�RP�L�FLGH��HU�HOOHU�
L�FLGH��HU�VNHU���OD�G�D��D��O�I�V�EHKR��D����ELOG�L�JVL�VD�VHU�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��
I�U�PHGDUEH�DU�D�L�RUJD�LVD�LR�H����H��IL��V�L���OlJH��L�JH��EHUHGVNDSVSOD�HUL�J�RP�
H���L��Un�J�HOOHU�D��DFN�VN�OOH�VNH�GlU�H��DOO�DUOLJ�V��U�L�J�HOOHU�D�EUR���VN�OOH�OHGD��LOO�D���
ERODJH��L��H�KDU��LOOJn�J��LOO�GH��L�IRUPD�LR��VRP�IL��V�L�GH�GLJL�DOD�V�V�HPH����

������ ��G�P�L���

)L��V�DN��HOOD�V��UD�GH�GRN�PH���VRP���GOLJJ�U��LOND�NUD��VRP�V�lOOV�RFK�K�U�DUEH�H��
VND�EHGUL�DV��

,���OlJH��VDN�DV�V��UD�GH�GRN�PH���Gn�GH��SROLF��RFK�ULN�OL�MH�VRP�NRPP��H��
EHVO��D��RP�L��H�RPID��DU�GH�NRPP��DOD�ERODJH����RODJH�����U�FNHU�l�Gn�D���GHVVD�
��J�U�JU��GH��I�U�V��U�L�J�D��IUnJRU�D���H�V��UD�GH�GRN�PH��H���LOOVDPPD�V�PHG�
UROOHU�RFK�D�V�DU�KDU�H�GDV��L�EHJUl�VDG���V�UlFN�L�J�JMRU�V�Nl�����D�I�U�
OHG�L�JVJU�SSH����

9L�UHNRPPH�GHUDU�D���ERODJVV��UHOVH��L�GLDORJ�PHG�NRPP��H��GLVN��HUDU�RP�
JHPH�VDPPD�V��UD�GH�GRN�PH���L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��VND�IDV�V�lOODV�HOOHU�RP�
ERODJH��VND����HFNOD�HJ�D�V��UGRN�PH���VRP�EHVO��DV�D��ERODJVV��UHOVH���

)L��V�H��l�GDPnOVH�OLJ�RUJD�LVD�LR��I�U�D���DUEH�D�PHG�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VIUnJRU�D��bU�D�V�DUH��Nl���RFK�DFFHS�HUD��KRV��HUNVDPKH�H���

,���OlJH��IL��V�L��H�H��l�GDPnOVH�OLJ�RUJD�LVD�LR��I�U�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VIUnJRU�D�Gn�
D�V�DU�RFK��SSGUDJ�L��H�KDU���GOLJJMRU�V�L�V��UD�GH�GRN�PH���HOOHU�NRPP��LFHUD�V�Sn�
D��D��Vl����9L��SSID��DU�GRFN�D���GH���LOO��LVV�GHO�IL��V�UROOHU�L�RP�ERODJH�V�
V�V�HPI�U�DO��L�J�VRP�l�H��JH�RPI�U�DN�L�L�H�HU�VRP�K�U��LOO�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H����

�H��VDN�DV�L���OlJH��FH��UDO�I��N�LR��VRP�ND��VDPRUG�D�RFK�V����D�L�IRUPD�LR�VlJDU�D�
L�DUEH�H��PHG�DN�L�L�H�HU�VRP�EHG�PV���G�l�GLJD��9L�EHG�PHU�l�H��D���D�V�DUH��Sn�
PHGDUEH�DU�L�n�ND��H�DEOHUDV���GOLJDUH�JH�RP�D���HUEM�GD�L�IRUPD�LR�V��RFK�
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�����������

��ELOG�L�JV�LOOIlOOH��L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�,7�D��l�G�L�J���H��D�Vn�D���
L�IRUPD�LR�V�LOOJn�JDU�KD��HUDV�Sn�H���VlNHU��Vl���GlU�ULVNHU�PL�LPHUDV���

)L��V�H���V�V�HPD�LVN��DUEH�H�PHG�D���LGH��LILHUD�RFK�D�DO�VHUD�EHKR��RFK�ULVNHU�I�U�D���
VlNHUV�lOOD�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�H�H���

�RODJH��KDU�JH�RPI�U��L�IRUPD�LR�VNODVV�L�J�I�U�GHODU�D��VL�D�L�IRUPD�LR�V�LOOJn�JDU�
�LONH��lU�SRVL�L����.ODVV�L�JH��KDU�JH�RPI�U�V���LIUn��GH��PRGHOO�VRP�NRPP��H��
EHVO��D��VRP�JlOOD�GH���H��D�lU�H��I�UGHO�Gn�ERODJH��L���OlJH��KDU�VL��,7�I��N�LR��L�RP�
NRPP��H���9L��SSID��DU�D���JH�RPI�UGD�NODVV�L�JDU�L��H�KDU�OH����LOO�D���,7�
VlNHUKH�Vn�JlUGHU��LG�DJL�V���H��ND��GlULJH�RP�L��H�PHG�VlNHUKH��IDV�V�lOODV�D���
���DUD�GH�VN�GGVn�JlUGHU�V�nU�L�UHOD�LR���LOO�K�U�VN�GGV�lUG�L�IRUPD�LR�H��VRP�
KD��HUDV�lU���H��ND��L�VL����U�L��HElUD�D���L�IRUPD�LR��VN�GGDV�PHG�I�U�D�D�FHUDGH�
VlNHUKH�Vn�JlUGHU�RFK�GlULJH�RP�lU�NRV��DGVGUL�D�GH�HOOHU�D���GH��IL��V�DOO�I�U�OnJ�
VlNHUKH��I�U�L�IRUPD�LR��VRP�lU�Nl�VOLJ�HOOHU�ND��RUVDND�VNDGD�I�U��HUNVDPKH��HOOHU�
L�GL�LG�RP�REHK�ULJD�ND��In�n�NRPV���LOO�L�IRUPD�LR�H����

9L�VHU�GH��VRP�SRVL�L���D���ERODJH��L�NO�GHUD��SHUVR��SSJLI�HU�RFK�KD��HUL�J�D��GHVVD�L�
VL�D�ULVNEHG�P�L�JDU�RFK�D���SHUVR��SSJLI�VEHKD�GOL�JDU�UHJLV�UHUDV�RFK��SSGD�HUDV�
UHJHOE��GH����

)L��V�N��VNDS�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VL�FLGH��HU�RFK�U��L�HU�I�U�K�U�GHVVD�VND�
KD��HUDV�RFK�UDSSRU�HUDV��

�H��IL��DV��LOO��LVV�GHO�H��PHG�H�H�KH��L��HUNVDPKH�H��RP�D����DUD��SSPlUNVDP�Sn�
L�FLGH��HU�VRP�ND��VNH��3n�L��UD�l�H��IL��V���GOLJJMRUGD�U��L�HU�I�U�KD��HUL�J�D��
L�FLGH��HU��9L�EHG�PHU�GRFN�D�����ELOG�L�J�L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��E�U�L�NO�GHUD��DG�
VRP�lU�L�FLGH��HU��K�U�GHVVD�ND���SS�lFNDV�RFK�K�U�GH�VND�KD��HUDV��8�D��GH��D�
PHG�H�H�KH��IL��V�H��ULVN�D���L�FLGH��HU�L��H��SS�lFNV�RFK�D�PlOV�Vn�D���GH�ND����J�UD�
��GHUODJ�L�D�DO�VHU�RFK�I�UEl��UL�JVn�JlUGHU���
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�� 6DPPD�ID��D�G����G�P�L���R�K����RPP��GD�LR����
9nU�VDPPD�ID��D�GH�EHG�P�L�J���LIUn��I�UV��GLH�V�V�I�H�lU�D���ERODJVV��UHOVH��H�GDV��
L��LVVD�GHODU�KDU��LOOVH���D���DUEH�H��PHG�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��PHG�IRN�V�Sn�V��U�L�J��
RUJD�LVD�LR��RFK�L�FLGH��KD��HUL�J�lU�l�GDPnOVH�OLJ���8�LIUn���nU�EHG�P�L�J�VHU��L�H���
EHKR��D��D���JH�RPI�UD�H��I�UGM�SDG�JUD�VN�L�J�D��ERODJH�V�
L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H�L�RP���n�nU���

9L�EDVHUDU��nU�EHG�P�L�J�Sn�D���GH��L���OlJH��VDN�DV�H����GOLJKH��JlOOD�GH�D�V�DU��
�LOND�NUD��VRP�V�lOOV���HU�K�U�DUEH�H��VND�EHGUL�DV�VDP��U��L�HU�I�U�K�U�DUEH�H��VND�
I�OMDV��SS��9L��SSID��DU�H��PHG�H�H�KH��IUn��GH�L��HU�M�DGH���HU�GHVVD�EULV�HU�RFK�GH��
IL��V�L�L�LDOD�SOD�HU�I�U�H������HFNOL�JVDUEH�H���

�H��J�UV��LVVD�DN�L�L�H�HU�L�V�I�H�D���VN�GGD�L�IRUPD�LR�V�LOOJn�JDU�D��9L�VHU�GH��VRP�
SRVL�L���D���ERODJH��KDU�SnE�UMD��H���DUEH�H�PHG�L�IRUPD�LR�VNODVV�L�J�RFK�
ULVNEHG�P�L�J���

�UEH�H��EHK��HU�GRFN����HFNODV��DG�JlOOHU�PHGDUEH�DU�DV�N��VNDS�RFK�D�V�DU���HOV�
I�U�D���VlNHUV�lOOD�D���GH��GDJOLJD�L�IRUPD�LR�VKD��HUL�JH���DG�JlOOHU�ODJUL�J�RFK�
NRPP��LND�LR��PP�VNHU�Sn�H���VlNHU��RFK�D�SDVVD��Vl����GHOV�I�U�D���L��LG�N���D�
�SS�lFND�RFK�D�PlOD�H�H���HOOD�L�FLGH��HU�VRP�VNHU���

���� 5��RPP��GD�LR�����

9L�UHNRPPH�GHUDU�ERODJVV��UHOVH��D����

� )DV�V�lOOD�V��UD�GH�GRN�PH���L�RP�L�IRUPD�LR�VVlNHUKH��RFK�GD�DVN�GG��

� ��UD�H����OlJHVD�DO�V�Vn�D���HUIRUGHUOLJD�EHVO���RP�UHV�UVHU�ND��ID��DV�VRP�V�nU�L�
UHOD�LR���LOO�GH�EHKR��VRP�LGH��LILHUD�V��

� 3ULRUL�HUD�n�JlUGHU�L�H��PnO��RFK�KD�GOL�JVSOD��VRP�O�SD�GH�I�OMV��SS�RFK�n�HUI�OMV�
D����D�EHVO���RP�SULRUL�HUL�JDU�I�U�D���H���V�V�HPD�LVN��L�IRUPD�LR�VVlNHUKH�VDUEH�H�
VND�H�DEOHUDV���
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GRN�PH������U��LGD�GH��D�GRN�PH���VND�D�VHV��DUD�DOOPl��KD�GOL�J�KRV�PR��DJDUH��UHJOHUDV�L�RIIH��OLJKH�V��RFK�VHNUH�HVVODJH��VDP��L�
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�

Styrelsen�för�Leksand�Vatten�AB�

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL�

Sida�
1(6)�

Sammanträdesdatum�
2022-03-17�

��

��

� Dnr.�2022/36�
�

Plats�och�tid� Digitalt�möte�via�Teams�
Torsdag�17�mars�2022,�kl.�09.30-10:00�

�
Beslutande�
�
�
�
�
�
�
Ersättare�

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

� �������������������������������

Övriga�närvarande� Anna�Almlöf���������������������������������������VD�
Lisbeth�Martinsson�Skinnar�����������������Vice�VD,�AO-chef�VA�
Lisa�Sirsjö��������������������������������������������AO-chef�Avfall�
Petra�Gunnarsson�������������������������������Ekonomichef�
Karin�Hansson�����������������������������������Sekreterare�

Justerande� Mats�Oscarsson�

Paragrafer� 15-18�
�
Underskrifter�

� Ordförande�

�

� �
� Per�Spik� �

� Justerande�
� �

� Mats�Oscarsson� �

� Sekreterare�
� �

� Karin�Hansson� �
�
�
� �
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Sammanträdesdatum�
2022-03-17�

��

��

� Dnr.�2022/36�
�

�

Justerandes�sign� Utdragsbestyrkande�

� � � � �

�

§�17�Årsredovisning�2021�

�

�

Beslut�
Styrelsen�godkänner�årsredovisning�2021,�vilken�kommer�att�undertecknas�och�
överlämnas�till�revisorerna,�kommunfullmäktige�och�årsstämman.�
�
Sammanfattning�
Årets�resultat�efter�finansiella�poster�är�-4�952�tkr�
varav�VA�-2�775�tkr��
varav�Avfall�-2�177�tkr�
�
Styrelsen�beslutar�att�överföra�13�850�659�tkr�i�ny�räkning.�
�
Nyckeltal�� � � � 2021�
Nettoomsättning�tkr� � � 68�289�
Resultat�efter�finansiella�poster�tkr� � -4�952�
Balansomslutning�tkr�� � � 460�821�
Soliditet�%� � � � 7,3� �
Långfristiga�skulder�tkr� � � 285�350�
Genomsnittlig�låneränta�%� � � 1.0�
�
Beslutsunderlag�

-Årsredovisning�Leksand�Vatten�AB�2021�
�
Bilagor�
-Årsredovisning�Leksand�Vatten�AB�2021�
-Sammanfattning�Årsredovisning�Leksand�Vatten�AB�2021�
�
Skickas�till�
Leksands�kommuns�kommunfullmäktige�
Revisorerna�
Årsstämman�
�

�

�
�
�

�
� �
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dolda�bilagorna.�Den�digitala�signaturen�(elektroniska�förseglingen)�säkerställer�att�integriteten�av�detta�
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�
� � �
�

Styrelsen�och�verkst�llande�direkt�ren�f�r�Leksand�Vatten�AB�avger�f�ljande��rsredovisning�f�r
r�kenskaps�ret�2021.
�
�

F�rvaltningsber�ttelse
�
�

VD�har�ordet
�
F�r�2021��r�resultatet�i�Leksand�Vatten�totalt�1,5�mkr�l�gre��n�budget.�Investeringar�har�gjorts�f�r�61,08
mkr,�93%�av�budgeten�f�r�2021.�En�stor�del�av�ny-�och�reinvesteringsbudgeten�har�anv�nts�f�r
�verf�ringsledning�T�llberg-Leksand.
�
L�pande�reinvesteringar�av�n�t�och�verk�har�gjorts�f�r�6,49�mkr�vilket�motsvarar�67%�av�budgeten�f�r
2021.�Under�de�senare��ren�har�vi�successivt�renoverat�n�tet�men�vi�har�fortsatt�behov�av�att�investera�f�r
att�n��god�uth�llighet.�F�r�2022�har�vi�en�total�investeringsbudget�p��84,90�mkr�varav�11,35�mkr�f�r
l�pande�reinvesteringar.�Under��ret�har�projektavdelningen�st�rkts�med�resurser�och�kompetens�vilket�har
gett�b�ttre�m�jligheter�att�genomf�ra�projekt�j�mf�rt�med�f�reg�ende��r.
��
Inf�r�2022�beslutades�att�h�ja�brukningsavgifterna�med�5%�och�anl�ggningsavgifterna�med�10%.
Avfallstaxan�beslutades�h�jas�med�5%�f�r�2021.�Avfallstaxan�tar�h�jd�f�r�att�kommunerna��vertar
ansvaret�f�r�returpapper�fr�n�1�januari�2022.
�
H�llbar�ekonomi��r�ett�av�de�m�l�som��terfinns�i�Dala�Vatten�och�Avfalls�verksamhetsplan�tillsammans
med�m�l�f�r�h�llbar�milj�,�leveranss�kerhet,�kommunikation�och�social�h�llbarhet.�Verksamhetsplanen
som��r�beslutad�f�r�2022�-�2025��r�en�naturlig�forts�ttning�p��verksamhetsplanen�2021�och�vi�forts�tter
att�arbeta�med�m�len�i��gardirektivet.�V�ra�tre�strategiska�fokusomr�den�f�r�verksamheten�2022�-�2025��r
Ett�DVA,�Ordning�och�Reda,�samt�Digitalisering.
�
�

Anna�Schmidt�Alml�f,�VD
Leksand�Vatten�AB
�
�
�
�

Information�om�verksamheten
Leksand�Vatten�AB�b�rjade�sin�verksamhet�i�nuvarande�form��r�1997.

Bolaget��r�huvudman�f�r�den�allm�nna�VA-anl�ggningen�och�har�d�rut�ver�ocks��ansvaret�f�r�driften�av
avfallshanteringen�inom�Leksand�kommun.

Leksand�Vatten�AB�har�som�uppgift�att��ga,�f�rvalta�och�utveckla�de�allm�nna�VA-anl�ggningarna�samt�i
samverkan�med�kommunen�utveckla�avfallshanteringen.
�
�
�
�
�
�
�
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Aff�rsomr�de�VA
�
Leksand�Vatten�AB�ansvarar�f�r�kommunens�VA-verksamhet�p��uppdrag�av�Leksands�kommun.
VA-verksamheten�drivs�och�administreras�av�Dala�Vatten�och�Avfall�AB.
�
�vergripande�VA�
Kommunfullm�ktige�beslutade�att�h�ja�brukningsavgiften�i�VA-taxan�f�r��r�2021�med�5%.
Anl�ggningsavgiften�h�jdes�med�10%.��rets�investeringsvolym�slutade�p��60,9�mkr.�Det�projekt�som�tog
de�st�rsta�resurserna�var�den�nya��verf�ringsledningen�mellan�T�llberg�och�Leksand.��
�
Avloppsreningsverken�
F�rstag�ngsbesiktningar�av�Djura�ARV�och�Leksand�ARV�har�genomf�rts�under��ret�utan�st�rre
avvikelser.�Sjugare�ARV�lades�i�maj�ner�och�kopplades�p��T�llbergs�ARV,�f�r�att�vid�nedl�ggning�av
T�llbergs�ARV�(som�planeras�ske�v�8,�2022)��verf�ras�till�Leksand�ARV.��
�
Vattenverk��
Arbetet�med�vattenskyddsomr�det�vid�Gottnorstj�rn�har�p�g�tt��ven�under�2021�och�f�rhoppningen��r�att
det�ska�kunna�fastst�llas�av�L�nsstyrelsen�under�2022.
�
Arbetet�med�att�rusta�Sundets�vattenverk,�f�r�att�s�kra�vattenf�rs�rjningen�norrut�n�r�ledningen�till
T�llberg�tas�i�drift�har�fortsatt�under�2021.
�
En��sittande�tillsyn��f�r�vattenproduktionen�genomf�rdes�av�milj�kontoret�i�slutet�av��ret�utan�st�rre
avvikelser.��
�
Ledningsn�t�VA���
Under��ret�fortsatte�arbetet�med�ledningsf�rnyelse�och�planering�f�r�ytterligare�ledningsf�rnyelse.�Totalt
investerades�3,3�mkr�i�det�befintliga�ledningsn�tet.
�
Ledningsn�tet�i�kommunen��r�i�vissa�delar�av�d�lig�kvalitet.�St�rre�och�mindre�l�ckor�i�s�v�l�vatten-�som
spillvattensystemen�har�f�rekommit�under�verksamhets�ret.��
�
�
�
Resultat�efter�finansiella�poster,�VA,�tkr
�
� � � � �2021� � ��2020
Int�kter� � � � 42�070� � �40�750� �
Anl�ggningsavgifter� � � ��1�547� � ���1�400
�vriga�int�kter� � � �����894� � ������793
Summa�int�kter� � � �44�511� � �42�943
Kostnader� � � � -31�549� � -32�279
Resultat�f�re�avskrivningar� � �12�962� � �10�664
Avskrivningar� � � -12�543� � -11�021
Resultat�efter�avskrivningar� � ������419� � �����-357
Finansiella�kostnader� � � ��-3�194� � ��-3�010
�
Resultat�efter�finansiella�poster� � ��-2�775� � �-�3�367
�
�
�
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Aff�rsomr�de�avfall
�
Leksand�Vatten�AB�ansvarar�f�r�avfallsverksamheten�i�Leksand,�p��uppdrag�av�Leksands�kommun.
Sk�tseln�av�kommunens��tervinningscentral�sker�i�egen�regi�medan�insamling�och�behandling�av�avfall
sker�via�entrepren�rer�och�externa�behandlingsanl�ggningar.�Avfallsverksamheten�drivs�och
administreras�av�Dala�Vatten�och�Avfall�AB.�
�
�vergripande�Avfall�
Kommunfullm�ktige�beslutade�om�h�jning�av�avfallstaxa�med�5%�och�of�r�ndrad�slamtaxa�f�r�2021.�
�
Upphandlingar/entreprenader�
Pappersp�sen�f�r�det�komposterbara�hush�llsavfallet�forts�tter�att�fungera�bra�och�m�ngden
komposterbart�hush�llsavfall��r�i�stort�sett�of�r�ndrad�fr�n�f�reg�ende��r.�Insamling�och�behandling�av
slam�fr�n�enskilda�avloppsanl�ggningar�fungerar�bra.�Nytt�avtal�kring�metall,�d�ck�p��f�lg,�bilbatterier��r
tecknat�fr�n�2021-01-01�med�den�tidigare�entrepren�ren�Stena�Recycling�AB�som�l�mnat�b�st�anbud.�
�
Anl�ggningar�
Tillst�ndspliktig�anl�ggning��r�Lindbodarnas�avfallsanl�ggning.�Sk�tsel�av�den�nedlagda�deponin�sker
genom�vattenprovtagningar�i�enlighet�med�uppr�ttat�kontrollprogram.�Inga�anm�rkningar�finns�p��utf�rda
prover.�
�
Investeringar�
Inga�investeringar�har�skett�p���tervinningscentralen�Limhagen.�

�
Inga�investeringar�har�skett�vid�omlastning��vermo:�
�
Inget�investerat�belopp�under��ret,�i��vrigt�endast�l�pande�reparation�och�underh�ll�av�anl�ggningarna.
Utredning�om�ny�omlastningsplats�i�Leksand�p�g�r.��
�
�
�
Resultat�efter�finansiella�poster,�avfall,�tkr
�
� � � � ����2021� � ����2020
Int�kter� � � � �24�672� � �21�716� �
�vriga�int�kter� � � ����������0� � ����������0
Summa�int�kter� � � �24�672� � �21�716
Kostnader� � � � -25�274� � -24�382
Resultat�f�re�avskrivningar� � �����-602� � ��-2�666
Avskrivningar� � � ��-1�328� � ��-1�287
Resultat�efter�avskrivningar� ����� ��-1�930� � ��-3�953
Finansiella�kostnader� � � �����-247� � �����-264
�
Resultat�efter�finansiella�poster� � ��-2�177� ������ ��-4�217
�
�
�
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F�retaget�har�sitt�s�te�i�Leksand.
�

V�sentliga�h�ndelser�efter�r�kenskaps�rets�slut
Bolagets�VD�Anna�Schmidt�Alml�f�tilltr�dde�sin�tj�nst�i�september�2020�och�har�meddelat�att�hon�slutar
som�VD�i�mars�2022.�Arbetet�med�att�utse�en�eftertr�dare�p�g�r.�
�

�garf�rh�llanden
Leksand�Vatten�AB��gs�till�100%�av�Leksand�kommun.�Aktiekapitalet�uppg�r�till�4�mkr.

�
�

Fler�rs�versikt�(Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettooms�ttning 68�289 63�866 63�104 61�089 57�941
Resultat�efter�finansiella�poster -4�952 -7�584 -4�255 809 -1�863
Balansomslutning 460�821 420�477 405�178 372�095 294�242
Soliditet�(%) 7,3 8,9 11,2 12,5 15,6
Kassalikviditet�(%) 26,4 73,9 97,9 128,9 75,6
L�ngfristiga�skulder 285�350 318�375 296�575 274�750 201�300
Skuldr�nta�(%) 1,0 1,1 1,0 0,9 1,1
Skulds�ttningsgrad�(ggr) 13 10 8 7 6
� � � � � �
�

F�r�ndring�av�eget�kapital
� Aktie- Balanserat �rets Totalt

� kapital resultat resultat �
Belopp�vid��rets�ing�ng 4�000�000 13�849�550 569 17�850�119
Disposition�enligt�beslut
av��rets��rsst�mma: � 569 -569 0
�rets�resultat � � 540 540
Belopp�vid��rets�utg�ng 4�000�000 13�850�119 540 17�850�659
� � � � �

F�rslag�till�vinstdisposition
Styrelsen�f�resl�r�att�till�f�rfogande�st�ende�vinstmedel�(kronor):
�
balanserad�vinst� 13�850�119
�rets�vinst� 540
� 13�850�659
�
disponeras�s��att
i�ny�r�kning��verf�res� 13�850�659
� 13�850�659
�
F�retagets�resultat�och�st�llning�i��vrigt�framg�r�av�efterf�ljande�resultat-�och�balansr�kning�med�noter.
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Resultatr�kning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31 �

�

Nettooms�ttning � 68�289�053 � 63�865�577 �
�vriga�r�relseint�kter � 894�154 � 793�192 �
� � 69�183�207 � 64�658�769 �
� � � � � �
R�relsens�kostnader � � � � �
R�varor�och�f�rn�denheter � -43�762�596 � -44�678�945 �
�vriga�externa�kostnader � -13�074�672 � -11�994�321 �
Personalkostnader 2 13�659 � 12�542 �
Avskrivningar�av�materiella�anl�ggningstillg�ngar � -13�459�101 � -12�013�590 �
�vriga�r�relsekostnader � -412�381 � -294�539 �
� � -70�695�091 � -68�968�853 �
R�relseresultat � -1�511�884 � -4�310�084 �
� � � � � �
Resultat�fr�n�finansiella�poster � � � � �
�vriga�r�nteint�kter�och�liknande�resultatposter 3 97�086 � 96�926 �
R�ntekostnader�och�liknande�resultatposter 4 -3�537�163 � -3�370�485 �
� � -3�440�077 � -3�273�559 �
Resultat�efter�finansiella�poster � -4�951�961 � -7�583�643 �
� � � � � �
Bokslutsdispositioner � 4�957�000 � 7�588�526 �
Resultat�f�re�skatt � 5�039 � 4�883 �
� � � � � �
Skatt�p���rets�resultat � -4�499 � -4�314 �
�rets�resultat � 540 � 569 �
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
�

�

TILLG�NGAR � � � � �
� � � � � �
Anl�ggningstillg�ngar � � � � �
� � � � � �
Materiella�anl�ggningstillg�ngar � � � � �
Byggnader�och�mark 5 112�685�120 � 113�736�640 �
Maskiner�och�andra�tekniska�anl�ggningar 6 84�126�087 � 88�933�382 �
Vatten-�och�avloppsledningar 7 142�070�727 � 134�650�316 �
Inventarier,�verktyg�och�installationer 8 2�283�190 � 2�572�915 �
P�g�ende�nyanl�ggningar�och�f�rskott�avseende
materiella�anl�ggningstillg�ngar 9 80�029�289 � 34�094�057 �
� � 421�194�413 � 373�987�310 �
� � � � � �
Finansiella�anl�ggningstillg�ngar � � � � �
Andelar�i�intressef�retag�och�gemensamt�styrda�f�retag 10 1�000�000 � 170�000 �
Fordringar�hos�intressef�retag�och�gemensamt�styrda
f�retag 11 1�300�000 � 1�300�000 �
� � 2�300�000 � 1�470�000 �
Summa�anl�ggningstillg�ngar � 423�494�413 � 375�457�310 �
� � � � � �
Oms�ttningstillg�ngar � � � � �
� � � � � �
Varulager�m�m � � � � �
R�varor�och�f�rn�denheter � 1�023�724 � 1�164�049 �
� � 1�023�724 � 1�164�049 �
� � � � � �
Kortfristiga�fordringar � � � � �
Kundfordringar � 4�648�610 � 3�703�002 �
�vriga�kortfristiga�fordringar � 2�506�999 � 1�174�981 �
F�rutbetalda�kostnader�och�upplupna�int�kter � 555�521 � 163�062 �
� � 7�711�130 � 5�041�045 �
� � � � � �
Kassa�och�bank � 28�592�074 � 38�814�508 �
Summa�oms�ttningstillg�ngar � 37�326�928 � 45�019�602 �
� � � � � �

SUMMA�TILLG�NGAR � 460�821�341 � 420�476�912 �
� � � � � �
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
�

�

EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER � � � � �
� � � � � �
Eget�kapital � � � � �
Bundet�eget�kapital � � � � �
Aktiekapital � 4�000�000 � 4�000�000 �
� � 4�000�000 � 4�000�000 �
� � � � � �
Fritt�eget�kapital � � � � �
Balanserad�vinst�eller�f�rlust � 13�850�119 � 13�849�550 �
�rets�resultat � 540 � 569 �
� � 13�850�659 � 13�850�119 �
Summa�eget�kapital � 17�850�659 � 17�850�119 �
� � � � � �
Obeskattade�reserver � 19�963�000 � 24�920�000 �
� � � � � �
L�ngfristiga�skulder 12 � � � �
Skulder�till�kreditinstitut 13 285�350�000 � 318�375�000 �
Summa�l�ngfristiga�skulder � 285�350�000 � 318�375�000 �
� � � � � �
Kortfristiga�skulder � � � � �
Skulder�till�kreditinstitut 13 82�125�000 � 8�200�000 �
Leverant�rsskulder � 8�357�275 � 6�450�939 �
Aktuella�skatteskulder � 8�813 � 7�586 �
Upplupna�kostnader�och�f�rutbetalda�int�kter � 47�166�594 � 44�673�268 �
Summa�kortfristiga�skulder � 137�657�682 � 59�331�793 �
� � � � � �

SUMMA�EGET�KAPITAL�OCH�SKULDER � 460�821�341 � 420�476�912 �
� � � � � �
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Noter
�

Not�1�Redovisnings-�och�v�rderingsprinciper
�

Allm�nna�upplysningar
�rsredovisningen��r�uppr�ttad�i�enlighet�med��rsredovisningslagen�och�BFNAR�2012:1��rsredovisning
och�koncernredovisning�(K3).�
�
Redovisningsprinciperna��r�of�r�ndrade�j�mf�rt�med�f�reg�ende��r.
�

Int�ktsredovisning
Int�kter�har�tagits�upp�till�verkligt�v�rde�av�vad�som�erh�llits�eller�kommer�att�erh�llas�och�redovisas�i
den�omfattning�det��r�sannolikt�att�de�ekonomiska�f�rdelarna�kommer�att�tillgodog�ras�bolaget�och
int�kterna�kan�ber�knas�p��ett�tillf�rlitligt�s�tt.
�
Varor
F�rs�ljning�av�varor�redovisas�n�r�v�sentliga�risker�och�f�rdelar��verg�r�fr�n�s�ljare�till�k�pare�i�enlighet
med�f�rs�ljningsvillkoren.�F�rs�ljningen�redovisas�efter�avdrag�f�r�moms�och�rabatter.
�
Tj�nster
F�rs�ljning�av�tj�nster�redovisas�vid�leverans�till�kunden,�i�enlighet�med�f�rs�ljningsvillkoren.
F�rs�ljning�redovisas�netto�efter�moms.
�
Int�kter�avseende�anl�ggningsavgifter�f�r�vatten�och�avlopp�periodiseras�p��50��r.�Periodiseringen
f�rdelas�enligt�nedanst�ende
�
�r�1� 10%�int�ktsf�rs�f�r�administrativa�kostnader
�r�2-50� 90%�int�ktsf�rs�under�resterande�49��r,�d�v�s�1,84%�per��r
�
Hyror
Hyresint�kter�redovisas�i�den�period�uthyrningen�avser.
�
Andra�typer�av�int�kter
R�nteint�kter�redovisas�i�enlighet�med�effektivr�ntemetoden.
�
Inkomstskatter
Aktuella�skatter�v�rderas�utifr�n�de�skattesatser�och�skatteregler�som�g�ller�p��balansdagen.�Uppskjutna
skatter�v�rderas�utifr�n�de�skattesatser�och�skatteregler�som��r�beslutade�f�re�balansdagen.�
�
Uppskjuten�skattefordran�avseende�underskottsavdrag�eller�andra�framtida�skattem�ssiga�avdrag
redovisas�i�den�utstr�ckning�det��r�sannolikt�att�avdraget�kan�avr�knas�mot��verskott�vid�framtida
beskattning.�
�
Fordringar�och�skulder�nettoredovisas�endast�n�r�det�finns�en�legal�r�tt�till�kvittning.�Aktuell�skatt,
liksom�f�r�ndring�i�uppskjuten�skatt,�redovisas�i�resultatr�kningen�om�inte�skatten��n�h�nf�rlig�till�en
h�ndelse�eller�transaktion�som�redovisas�direkt�i�eget�kapital.�Skatteeffekter�av�poster�som�redovisas
direkt�mot�eget�kapital,�redovisas�mot�eget�kapital.�P��grund�av�sambandet�mellan�redovisning�och
beskattning�s�rredovisas�inte�den�uppskjutna�skatteskulden�som��r�h�nf�rlig�till�obeskattade�reserver.
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Anl�ggningstillg�ngar
Immateriella�och�materiella�anl�ggningstillg�ngar�redovisas�till�anskaffningsv�rde�minskat�med
ackumulerade�avskrivningar�enligt�plan�och�eventuella�nedskrivningar.�
�
Materiella�anl�ggningstillg�ngar�skrivs�av�systematiskt��ver�tillg�ngens�bed�mda�nyttjandeperiod.�N�r
tillg�ngarnas�avskrivningsbara�belopp�fastst�lls,�beaktas�i�f�rekommande�fall�tillg�ngens�restv�rde.
Bolagets�mark�har�obegr�nsad�nyttjandeperiod�och�skrivs�inte�av.�Linj�r�avskrivningsmetod�anv�nds�f�r
�vriga�typer�av�materiella�tillg�ngar.�
�
F�ljande�avskrivningsprocent�till�mpas:
�
Mark� -
�
Markanl�ggning� 50��r
�
Byggnad�
���Stomme� 70��r
���Tak,�f�nster,�yttre�och�inre�fasad� 50��r
���Installation,�el,�r�r,�ventilation� 30��r
�
Ledningsn�t
���Spillvattenledning� 50��r
���Dagvattenledning� 50��r
���Dricksvattenledning� 50��r
�
Maskiner�och�andra�tekniska�anl�ggningar� 5-20��r
�
Inventarier,�verktyg�och�installationer� 5-20��r
�
Inga�l�neutgifter�aktiveras.
�

Nedskrivningar�av�icke-finansiella�tillg�ngar
N�r�det�finns�en�indikation�p��att�en�tillg�ngs�v�rde�minskat,�g�rs�en�pr�vning�av�nedskrivningsbehov.
Har�tillg�ngen�ett��tervinningsv�rde�som��r�l�gre��n�det�redovisade�v�rdet,�skrivs�den�ner�till
�tervinningsv�rdet.�Vid�bed�mning�av�nedskrivningsbehov�grupperas�tillg�ngarna�p��de�l�gsta�niv�er�d�r
det�finns�separata�identifierbara�kassafl�den�(kassagenererande�enheter).�F�r�tillg�ngar,�andra��n
goodwill,�som�tidigare�skrivits�ner�g�rs�per�varje�balansdag�en�pr�vning�av�om��terf�ring�b�r�g�ras.�I
resultatr�kningen�redovisas�nedskrivningar�och��terf�ringar�av�nedskrivningar�i�den�funktion�d�r
tillg�ngen�nyttjas.
�

Leasingavtal
Samtliga�leasingavtal�d�r�f�retaget��r�leasetagare�redovisas�som�operationell�leasing�(hyresavtal),�oavsett
om�avtalen��r�finansiella�eller�operationella.�Leasingavgiften�redovisas�som�en�kostnad�linj�rt��ver
leasingperioden.
�

Finansiella�instrument
Finansiella�instrument�som�redovisas�i�balansr�kningen�inkluderar�v�rdepapper,�kundfordringar�och
�vriga�fordringar,�kortfristiga�placeringar,�leverant�rsskulder,�och�l�neskulder.�Instrumenten�redovisas�i
balansr�kningen�n�r�bolaget�blir�part�i�instrumentets�avtalsm�ssiga�villkor.�Finansiella�tillg�ngar�tas�bort
fr�n�balansr�kningen�n�r�r�tten�att�erh�lla�kassafl�den�fr�n�instrumentet�har�l�pt�ut�eller��verf�rts�och
koncernen�har��verf�rt�i�stort�sett�alla�risker�och�f�rm�ner�som��r�f�rknippade�med��gander�tten.
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�
Finansiella�skulder�tas�bort�fr�n�balansr�kningen�n�r�f�rpliktelserna�har�reglerats�eller�p��annat�s�tt
upph�rt.
�
Kundfordringar�och��vriga�fordringar
Fordringar�redovisas�som�oms�ttningstillg�ngar�med�undantag�f�r�poster�med�f�rfallodag�mer��n�12
m�nader�efter�balansdagen,�vilka�klassificeras�som�anl�ggningstillg�ngar.�Fordringar�tas�upp�till�det
belopp�som�f�rv�ntas�bli�inbetalt�efter�avdrag�f�r�individuellt�bed�mda�os�kra�fordringar.�Fordringar�som
�r�r�ntefria�eller�som�l�per�med�r�nta�som�avviker�fr�n�marknadsr�ntan�och�har�en�l�ptid��verstigande�12
m�nader�redovisas�till�ett�diskonterat�nuv�rde�och�tidsv�rdef�r�ndringen�redovisas�som�r�nteint�kt�i
resultatr�kningen.
�
L�neskulder�och�leverant�rsskulder
L�neskulder�och�leverant�rsskulder�redovisas�initialt�till�anskaffningsv�rde�efter�avdrag�f�r
transaktionskostnader.�Skiljer�sig�det�redovisade�beloppet�fr�n�det�belopp�som�ska��terbetalas�vid
f�rfallotidpunkten�periodiseras�mellanskillnaden�som�r�ntekostnad��ver�l�nets�l�ptid�med�hj�lp�av
instrumentets�effektivr�nta.�H�rigenom��verensst�mmer�vid�f�rfallotidpunkten�det�redovisade�beloppet
och�det�belopp�som�ska��terbetalas.
�
Kvittning�av�finansiell�fordran�och�finansiell�skuld
En�finansiell�tillg�ng�och�en�finansiell�skuld�kvittas�och�redovisas�med�ett�nettobelopp�i�balansr�kningen
endast�d��legal�kvittningsr�tt�f�religger�samt�d��en�reglering�med�ett�nettobelopp�avses�ske�eller�d��en
samtida�avyttring�av�tillg�ngen�och�reglering�av�skulden�avses�ske.
�

Varulager
Varulagret�v�rderas�enligt�inkomstskattelagens�best�mmelser�till�det�l�gsta�av�97�procent�av
anskaffningsv�rdet�och�nettof�rs�ljningsv�rdet.�Anskaffningsv�rdet�fastst�lls�med�anv�ndning�av�f�rst
in,�f�rst�ut-metoden�(FIFU).�
�

Eget�kapital
Eget�kapital�delas�in�i�bundet�och�fritt�kapital,�i�enlighet�med��rsredovisningslagens�indelning.

Avs�ttningar
F�retaget�g�r�en�avs�ttning�n�r�det�finns�en�legal�eller�informell�f�rpliktelse�och�en�tillf�rlitlig
uppskattning�av�beloppet�kan�g�ras.�F�retaget�nuv�rdesber�knar�f�rpliktelser�som�v�ntas�regleras�efter
mer��n�tolv�m�nader.�Den��kning�av�avs�ttningen�som�beror�p��att�tid�f�rflyter�redovisas�som
r�ntekostnad.

Obeskattade�reserver
Obeskattade�reserver�redovisas�med�bruttobelopp�i�balansr�kningen,�inklusive�den�uppskjutna
skatteskuld�som��r�h�nf�rlig�till�reserverna.
�

Bokslutsdispositioner
F�r�ndringar�av�obeskattade�reserver�redovisas�som�bokslutsdispositioner�i�resultatr�kningen.
�

Rapportering�f�r�verksamhetsgrenar�och�geografiska�marknader
Leksand�Vatten�AB�ansvarar�f�r�VA-verksamheten�i�Leksand,�p��uppdrag�av�Leksands�kommun.
VA-verksamheten�drivs�och�administreras�av�Dala�Vatten�och�Avfall�AB.
Leksand�Vatten�AB�ansvarar�f�r�avfallsverksamheten�i�Leksand,�p��uppdrag�av�Leksands�kommun.
Sk�tseln�av�kommunens��tervinningscentral�sker�i�egen�regi�medan�insamling�och�behandling�av�avfall
sker�via�entrepren�rer�och�externa�behandlingsanl�ggningar.�Avfallsverksamheten�drivs�och
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administreras�av�Dala�Vatten�och�Avfall�AB.

� � �

Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms�ttning
R�relsens�huvudint�kter,�fakturerade�kostnader,�sidoint�kter�samt�int�ktskorrigeringar.

Resultat�efter�finansiella�poster
Resultat�efter�finansiella�int�kter�och�kostnader�men�f�re�bokslutsdispositioner�och�skatter.

Balansomslutning
F�retagets�samlade�tillg�ngar.

Soliditet�(%)
Justerat�eget�kapital�(eget�kapital�och�obeskattade�reserver�med�avdrag�f�r�uppskjuten�skatt)�i�procent�av
balansomslutning.

Kassalikviditet�(%)
Oms�ttningstillg�ngar�exklusive�lager�och�p�g�ende�arbeten�i�procent�av�kortfristiga�skulder.

Skuldr�nta�(%)
Finansiella�kostnader�i�procent�av�l�ngfristiga�skulder.

Skulds�ttningsgrad�(ggr)
Avs�ttningar�och�skulder�inklusive�uppskjuten�skatteskuld�dividerat�med�justerat�eget�kapital�(ggr)�(eget
kapital�och�obeskattade�reserver�med�avdrag�f�r�uppskjuten�skatt).
�

Not�2�Anst�llda�och�personalkostnader
Bolaget�har�inte�haft�n�gra�anst�llda�och�n�gra�l�ner�har�ej�utbetalats.
�
�
�

Not�3��vriga�r�nteint�kter�och�liknande�resultatposter
� 2021 2020 �
� � � �
�vriga�r�nteint�kter 97�086 96�926 �
� 97�086 96�926 �
� � � �
�

Not�4�R�ntekostnader�och�liknande�resultatposter
� 2021 2020 �
� � � �
�vriga�r�ntekostnader 3�537�163 3�370�485 �
� 3�537�163 3�370�485 �
� � � �
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Not�5�Byggnader�och�mark
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 138�419�634 65�711�244 �
Ink�p 23�770�961 8�042�789 �
Omf�rt�till�p�g�ende�projekt -22�424�109 -3�285�353 �
Omf�rt�fr�n�p�g�ende�projekt 588�157 67�950�954 �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 140�354�643 138�419�634 �
� � � �
Ing�ende�avskrivningar -24�682�994 -22�973�850 �
�rets�avskrivningar -2�986�529 -1�709�144 �
Utg�ende�ackumulerade�avskrivningar -27�669�523 -24�682�994 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 112�685�120 113�736�640 �
� � � �
�

Not�6�Maskiner�och�andra�tekniska�anl�ggningar
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 130�574�159 95�815�387 �
Ink�p 2�537�994 3�559�531 �
Omf�rt�till�p�g�ende�projekt -1�088�069 -523�920 �
Omf�rt�fr�n�p�g�ende�projekt 626�203 31�723�161 �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 132�650�287 130�574�159 �
� � � �
Ing�ende�avskrivningar -41�640�776 -36�382�974 �
�rets�avskrivningar -6�883�424 -5�257�802 �
Utg�ende�ackumulerade�avskrivningar -48�524�200 -41�640�776 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 84�126�087 88�933�383 �
� � � �
�

Not�7�Vatten�och�avloppsledningar
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 192�706�404 147�370�964 �
Ink�p 34�769�631 29�137�422 �
F�rs�ljningar/utrangeringar -598�027 -427�135 �
Omf�rt�till�p�g�ende�projekt -33�816�056 -22�022�784 �
Omf�rt�fr�n�p�g�ende�projekt 10�178�641 38�647�937 �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 203�240�593 192�706�404 �
� � � �
Ing�ende�avskrivningar -58�056�089 -53�475�564 �
F�rs�ljningar/utrangeringar 185�646 132�596 �
�rets�avskrivningar -3�299�424 -4�713�121 �
Utg�ende�ackumulerade�avskrivningar -61�169�867 -58�056�089 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 142�070�726 134�650�315 �
� � � �
�
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Not�8�Inventarier,�verktyg�och�installationer
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 7�265�707 7�265�707 �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 7�265�707 7�265�707 �
� � � �
Ing�ende�avskrivningar -4�692�792 -4�359�270 �
�rets�avskrivningar -289�725 -333�522 �
Utg�ende�ackumulerade�avskrivningar -4�982�517 -4�692�792 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 2�283�190 2�572�915 �
� � � �
�

Not�9�P�g�ende�nyanl�ggning�och�f�rskott�avseende�materiella�anl�ggningar
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�nedlagda�kostnader 34�094�057 146�584�053 �
Under��ret�nedlagda�kostnader 57�328�234 25�832�056 �
Under��ret�genomf�rda�omf�rdelningar -11�393�002 -138�322�052 �
� 80�029�289 34�094�057 �
� � � �
�

Not�10�Andelar�i�intressef�retag
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 170�000 170�000 �
Ink�p 830�000 � �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 1�000�000 170�000 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 1�000�000 170�000 �
� � � �
�

�
Not�11�Fordringar�hos�intressef�retag
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Ing�ende�anskaffningsv�rden 1�300�000 1�300�000 �
Utg�ende�ackumulerade�anskaffningsv�rden 1�300�000 1�300�000 �
� � � �

Utg�ende�redovisat�v�rde 1�300�000 1�300�000 �
� � � �
�

Not�12�L�ngfristiga�skulder
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
Skulder�som�ska�betalas�senare��n�fem��r�efter
balansdagen � � �
� 0 29�400�000 �
� 0 29�400�000 �
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Not�13�Skulder�som�avser�flera�poster
F�retagets�bankl�n�om�367.475.000�kronor�redovisas�under�f�ljande�poster�i�balansr�kningen.
�
� 2021-12-31 2020-12-31 �
� � � �
L�ngfristiga�skulder � � �
�vriga�skulder�till�kreditinstitut 285�350�000 318�375�000 �
� 285�350�000 318�375�000 �
� � � �
Kortfristiga�skulder � � �
�vriga�skulder�till�kreditinstitut 82�125�000 8�200�000 �
� 82�125�000 8�200�000 �
� � � �
�
�
Resultat-�och�balansr�kningen�kommer�att�f�rel�ggas�p���rsst�mma�f�r�fastst�llelse.
�
�
Leksand�
�
�
�
� �
Per�Spik Elisabet�Ingels
Ordf�rande �
� �
� �
� �
Mats�Oscarsson Mats�Pettersson
� �
� �
� �
� �
Sara�Shahryari Anna�Schmidt�Alml�f
� Verkst�llande�direkt�r
� �
�
�
Min�revisionsber�ttelse�har�l�mnats�
�
�
�
�
Emil�Forsling� �
Auktoriserad�revisor�
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Styrelsen och verkst�llande direkt�ren f�r Dala Vatten och Avfall AB avger f�ljande �rsredovisning f�r
r�kenskaps�ret 2021.
 
 

F�rvaltningsber�ttelse
 
 

VD har ordet
 
Dala Vatten och Avfall - F�r en b�ttre milj�, idag och f�r kommande generationer.

Vi s�kerst�ller friskt vatten, milj�riktig avfalls- och avloppshantering f�r de som lever i, verkar och
bes�ker v�ra kommuner. Genom Samordning g�r vi detta effektivt och med h�g kvalitet f�r en
enklare vardag.

Viktiga h�ndelser 2021 
 
DVA har 2021 liksom 2020 varit tvungna att bedriva verksamheten till stor del p� distans f�r att begr�nsa
smittspridning p� arbetsplatsen och d�rmed p� ett tryggt och s�kert s�tt tillhandah�lla vatten-, avlopps-
och avfallshantering f�r alla v�ra kunder. Distansarbetet har inneburit en brant utvecklingskurva g�llande
digitalisering med m�jligheter till effektivisering, vilket vi redan ser sp�r av inom verksamheten.
 
Inf�r 2021 beslutades en ny strategisk verksamhetsplan med m�l utifr�n bolagets �gardirektiv och med
tydlig koppling till FNs agenda 2030 m�l. Dessa tillsammans med v�ra tre fokusomr�den Ett DVA,
Ordning och reda samt Digitalisering har hj�lpt bolaget att prioritera verksamheten och
utvecklingsarbetet. 24 projekt har startats upp varav 15 �r slutf�rda.
 
Inom verksamhetsutveckling har tre pilotprojekt genomf�rts med syfte att s�tta grunden f�r ett arbetss�tt
baserat p� operativ daglig styrning och st�ndiga f�rb�ttringar. M�l f�r projekten �r att minimera antalet
br�ddningar, att minimera antalet vattenprover med anm�rkning samt f�rb�ttrad operativ daglig styrning
inom n�tdrift.
 
2021 beslutades att kommunerna skulle ta �ver producentansvar f�r returpapper redan fr�n 2022 och
under �ret har DVA satt detta p� plats med en fungerande logistikkedja. Projektet
�Minimeringsm�starna� startades upp under �ret som ett led i att inspirera till b�ttre sortering vilket
p�verkar avfallstaxan positivt.
 
Investeringstakten har varit fortsatt h�g och totalt har 104 mkr investerats i v�ra fyra kommuner varav 28
mkr har varit l�pande re-investeringar i n�t och pumpstationer. Bland de st�rre projekten kan n�mnas
�verf�ringsledning T�llberg-Leksand och renovering av avloppsreningsverket i Bj�rbo.   
 
 
Ekonomi 
 
Bolaget har fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat motsvarande 57 tkr f�re skatt. Viss
omf�rdelning av kostnader fr�n teknikbolagen till DVA har skett d� vi delvis ersatt externa projektledare
med interna f�r att, i takt med �kade investeringsvolymer, professionalisera projektledning och
best�llning. F�r investeringsprojekten i teknikbolagen inneb�r det en l�gre kostnad och en besparing
j�mf�rt med att anv�nda externa konsulter. 
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Medarbetare 
 
DVA har under �ret lagt stort fokus p� att p�b�rja arbetet med att tydligg�ra grunden f�r viktiga
st�dprocesser inom DVA. Arbetsmilj�arbete och s�kerhet har st�tt h�gt p� agendan och syftat till att g�ra
s�v�l chefer som medarbetare aktiva i arbetet.
 
Alla chefer har genomg�tt ett ledarskapsprogram och vi har skapat flera forum f�r chefsutveckling och
erfarenhetsutbyte. Ett antal generella HR processer har tydliggjorts och resultatstyrningsprocessen �r en
av de st�rre som vi arbetat fram och p�b�rjat implementeringen av under det g�nga �ret.
 
F�retaget befinner sig i en f�r�ndringsfas och det kan vara pr�vande. Trots det utmanande l�get har
sjuktalen g�tt ner men personaloms�ttning visar en �kning. Mer �n h�lften av alla rekryteringar har
tillsatts med interna s�kanden vilket skapar m�jlighet att utvecklas inom bolaget.    
 
 
Utblick mot 2022 
 
I december 2021 fastst�lldes DVAs verksamhetsplan f�r 2022-2025 med m�l f�r ekonomisk h�llbarhet,
milj�m�ssig h�llbarhet, leveranss�kerhet, kommunikation och social h�llbarhet. Arbetet inom v�ra tre
identifierade fokusomr�den Ett DVA, Ordning och reda samt Digitalisering fortg�r med nya projekt.
Syftet med projekten �r att f�rb�ttra och effektivisera verksamheten.
 
Bland projekten kan n�mnas inf�randet av en App riktad till DVAs kunder och ny upphandling av
entreprenad f�r insamling av bostadsn�ra avfall. Mycket h�nder p� avfallsomr�det, bland annat g�llande
producentansvar, vilket kan p�verka upphandlingen.
 
Ett antal stora investeringsprojekt har p�b�rjats inom VA s�som utbyggnad av VA-n�t i Lummerh�jden,
Heden och Backa samt renovering av Vansbro avloppsreningsverk. �ven inom Avfall finns ett antal
infrastrukturprojekt som kommer att p�b�rjas 2022. 

 
 

Anna Schmidt Alml�f, VD
Dala Vatten och Avfall AB
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Information om verksamheten
Dala Vatten och Avfall AB startade 2007-09-01.

Verksamheten omfattar

- Ansvar f�r vatten och avlopps-verksamheten inneb�rande produktion och distribution av dricksvatten
samt avledande och omh�ndertagande av avloppsvatten inom Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro
kommun. 
- Ansvar f�r renh�llningsverksamheten inom Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro kommun.
- Ledning och administration av fj�rrv�rmeverksamheten i R�ttvik.
 
Marknaden f�r bolags produktion och tj�nster �r huvudsakligen kommuninnev�nare och f�retag i
Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro.

F�retaget har sitt s�te i Leksand.
 

V�sentliga h�ndelser efter r�kenskaps�rets slut
Bolagets VD Anna Schmidt Alml�f tilltr�dde sin tj�nst i september 2020 och har meddelat att hon slutar
som VD i mars 2022. Arbetet med att utse en eftertr�dare p�g�r. 
 
 

Tillst�nds- eller anm�lningspliktig verksamhet enligt milj�balken
Kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB �r inte direkt utsatt f�r risker. D�remot ansvarar
personalen indirekt f�r att uppdragsgivarnas tillst�ndspliktiga anl�ggningar drivs enligt kraven i
milj�balken.
 
 

�garf�rh�llanden
Kompetensbolaget �r direkt eller indirekt �gt av Gagnef, Leksand, R�ttvik och Vansbro kommun. 

Dala Vatten och Avfall AB �gs till;

- 25% av Gagnef kommun

- 25% av Leksand Vatten AB

- 25% av R�ttviks kommun Kommunhus AB

- 25% av Vansbro kommun

Leksand Vatten AB och R�ttviks kommun Kommunhus AB �gs i sin tur till 100% av respektive
kommun. Aktiekapitalet uppg�r till 4000 tkr.
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Fler�rs�versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettooms�ttning 73 142 70 824 63 720 58 371 60 421
Resultat efter finansiella poster 57 134 1 7 -507
Balansomslutning 43 853 39 924 40 117 41 134 42 449
Antal tillsvidareanst�llda 86 84 81 78 77
varav kvinnor 27 25 22 20 18
varav m�n 59 59 59 58 59
Total sjukfr�nvaro (%) 4 8 5 5 4
Korttidsfr�nvaro (%) 2 2 2 2 2
L�ngtidsfr�nvaro (%) 1 1 0 2 1
Personaloms�ttning (%) 8 5 2 5 3
Soliditet (%) 9,0 1,5 1,2 1,3 1,5
Kassalikviditet (%) 77,4 134,9 133,9 144,1 141,5
L�ngfristiga skulder 18 050 30 225 30 825 32 025 32 575
Skuldr�nta (%) 0,7 0,8 0,7 0,8 1,1
Skulds�ttningsgrad (ggr) 10 66 79 74 65
      

 

F�r�ndring av eget kapital
 Aktie- Balanserat �rets Totalt

 kapital resultat resultat  
Belopp vid �rets ing�ng 680 000 -180 249 97 386 597 137
Nyemission 3 320 000   3 320 000
Disposition enligt beslut
av �rets �rsst�mma:  97 386 -97 386 0
�rets resultat   39 550 39 550
Belopp vid �rets utg�ng 4 000 000 -82 863 39 550 3 956 687
     

 
 

F�rslag till behandling av ansamlad f�rlust
Styrelsen f�resl�r att den ansamlade f�rlusten (kronor):
 
ansamlad f�rlust -82 863
�rets vinst 39 550
 -43 313
 
behandlas s� att
i ny r�kning �verf�res -43 313
 -43 313
 
F�retagets resultat och st�llning i �vrigt framg�r av efterf�ljande resultat- och balansr�kning samt
kassafl�desanalys med noter.
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Resultatr�kning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Nettooms�ttning 2 73 142 375  70 823 530  
�vriga r�relseint�kter  4 968 751  4 758 438  
  78 111 126  75 581 968  
      
R�relsens kostnader      
�vriga externa kostnader 3, 4 -17 552 912  -19 941 599  
Personalkostnader 5 -59 594 890  -54 560 528  
Avskrivningar av materiella anl�ggningstillg�ngar  -690 881  -703 577  
  -77 838 683  -75 205 704  
R�relseresultat  272 443  376 264  
      
Resultat fr�n finansiella poster      
�vriga r�nteint�kter och liknande resultatposter 6 1 483  12 040  
R�ntekostnader och liknande resultatposter 7 -216 487  -254 339  
  -215 004  -242 299  
Resultat efter finansiella poster  57 439  133 965  
      
Resultat f�re skatt  57 439  133 965  
      
Skatt p� �rets resultat 8 -17 889  -36 579  
�rets resultat  39 550  97 386  
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

TILLG�NGAR      
      
Anl�ggningstillg�ngar      
      
Materiella anl�ggningstillg�ngar      
Byggnader och mark 9 26 782 276  27 371 109  
Inventarier, verktyg och installationer 10 169 081  271 129  
  26 951 357  27 642 238  
      
Summa anl�ggningstillg�ngar  26 951 357  27 642 238  
      
Oms�ttningstillg�ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  8 942 092  100  
Aktuella skattefordringar  780 137  895 247  
�vriga kortfristiga fordringar  83 250  1 247 095  
F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter 11 2 047 722  8 263 670  
  11 853 201  10 406 112  
      
Kassa och bank  5 048 200  1 875 405  
Summa oms�ttningstillg�ngar  16 901 401  12 281 517  
      

SUMMA TILLG�NGAR  43 852 758  39 923 755  
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital 12, 13     
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  4 000 000  680 000  
  4 000 000  680 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller f�rlust  -82 863  -180 249  
�rets resultat  39 550  97 386  
  -43 313  -82 863  
Summa eget kapital  3 956 687  597 137  
      
L�ngfristiga skulder 14     
Skulder till kreditinstitut 15 14 350 000  26 525 000  
Skulder till intressef�retag  3 700 000  3 700 000  
Summa l�ngfristiga skulder  18 050 000  30 225 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 15 12 175 000  600 000  
Leverant�rsskulder  1 870 083  1 577 495  
�vriga kortfristiga skulder  3 168 902  1 672 538  
Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter 16 4 632 086  5 251 585  
Summa kortfristiga skulder  21 846 071  9 101 618  
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  43 852 758  39 923 755  
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Kassafl�desanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den l�pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 17 57 439  133 965  
Justeringar f�r poster som inte ing�r i kassafl�det 18 690 881  703 577  
Betald skatt  -17 889  -36 692  
Kassafl�de fr�n den l�pande verksamheten f�re
f�r�ndring av r�relsekapital  730 431  800 850  
      
Kassafl�de fr�n f�r�ndring av r�relsekapitalet      
F�r�ndring av kortfristiga fordringar  -1 447 089  1 209 457  
F�r�ndring av kortfristiga skulder  1 169 453  309 600  
Kassafl�de fr�n den l�pande verksamheten  452 795  2 319 907  
      
Finansieringsverksamheten      
Nyemission  3 320 000  0  
Amortering av l�n  -600 000  -600 000  
Kassafl�de fr�n finansieringsverksamheten  2 720 000  -600 000  
      
�rets kassafl�de  3 172 795  1 719 907  
      
Likvida medel vid �rets b�rjan 19     
Likvida medel vid �rets b�rjan  1 875 405  155 498  
Likvida medel vid �rets slut  5 048 200  1 875 405  
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Noter
 

Not 1 Redovisnings- och v�rderingsprinciper
 

Allm�nna upplysningar
�rsredovisningen �r uppr�ttad i enlighet med �rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 �rsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna �r of�r�ndrade j�mf�rt med f�reg�ende �r.
 

Int�ktsredovisning
Int�kter har tagits upp till verkligt v�rde av vad som erh�llits eller kommer att erh�llas och redovisas i
den omfattning det �r sannolikt att de ekonomiska f�rdelarna kommer att tillgodog�ras bolaget och
int�kterna kan ber�knas p� ett tillf�rlitligt s�tt.
 
Varor
F�rs�ljning av varor redovisas n�r v�sentliga risker och f�rdelar �verg�r fr�n s�ljare till k�pare i enlighet
med f�rs�ljningsvillkoren. F�rs�ljningen redovisas efter avdrag f�r moms och rabatter.
 
Tj�nster
F�rs�ljning av tj�nster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med f�rs�ljningsvillkoren.
F�rs�ljning redovisas netto efter moms. 
 
Hyror
Hyresint�kter redovisas i den period uthyrningen avser.
 
Andra typer av int�kter
R�nteint�kter redovisas i enlighet med effektivr�ntemetoden. 
 

Inkomstskatter
Aktuella skatter v�rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som g�ller p� balansdagen. Uppskjutna
skatter v�rderas utifr�n de skattesatser och skatteregler som �r beslutade f�re balansdagen. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattem�ssiga avdrag
redovisas i den utstr�ckning det �r sannolikt att avdraget kan avr�knas mot �verskott vid framtida
beskattning. 
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast n�r det finns en legal r�tt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom f�r�ndring i uppskjuten skatt, redovisas i resultatr�kningen om inte skatten �n h�nf�rlig till en
h�ndelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. P� grund av sambandet mellan redovisning och
beskattning s�rredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som �r h�nf�rlig till obeskattade reserver.
 

Anl�ggningstillg�ngar
Immateriella och materiella anl�ggningstillg�ngar redovisas till anskaffningsv�rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Materiella anl�ggningstillg�ngar skrivs av systematiskt �ver tillg�ngens bed�mda nyttjandeperiod. N�r
tillg�ngarnas avskrivningsbara belopp fastst�lls, beaktas i f�rekommande fall tillg�ngens restv�rde.
Bolagets mark har obegr�nsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linj�r avskrivningsmetod anv�nds f�r
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�vriga typer av materiella tillg�ngar. 
 
F�ljande avskrivningstider till�mpas:
 
Mark     -
 
Markanl�ggning 50 �r
 
Byggnad 
   Stomme 70 �r
   Tak, f�nster, yttre och inre fasad 50 �r
   Installation, el, r�r, ventilation 30 �r
 
Maskiner och andra tekniska anl�ggningar 5-20 �r
 
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 �r
 
Inga l�neutgifter aktiveras.
 

Nedskrivningar av icke-finansiella tillg�ngar
N�r det finns en indikation p� att en tillg�ngs v�rde minskat, g�rs en pr�vning av nedskrivningsbehov.
Har tillg�ngen ett �tervinningsv�rde som �r l�gre �n det redovisade v�rdet, skrivs den ner till
�tervinningsv�rdet. Vid bed�mning av nedskrivningsbehov grupperas tillg�ngarna p� de l�gsta niv�er d�r
det finns separata identifierbara kassafl�den (kassagenererande enheter). F�r tillg�ngar, andra �n
goodwill, som tidigare skrivits ner g�rs per varje balansdag en pr�vning av om �terf�ring b�r g�ras. I
resultatr�kningen redovisas nedskrivningar och �terf�ringar av nedskrivningar i den funktion d�r
tillg�ngen nyttjas.
 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal d�r f�retaget �r leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett
om avtalen �r finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linj�rt �ver
leasingperioden.
 

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansr�kningen inkluderar v�rdepapper, kundfordringar och
�vriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverant�rsskulder, och l�neskulder. Instrumenten redovisas i
balansr�kningen n�r bolaget blir part i instrumentets avtalsm�ssiga villkor. Finansiella tillg�ngar tas bort
fr�n balansr�kningen n�r r�tten att erh�lla kassafl�den fr�n instrumentet har l�pt ut eller �verf�rts och
koncernen har �verf�rt i stort sett alla risker och f�rm�ner som �r f�rknippade med �gander�tten.
Finansiella skulder tas bort fr�n balansr�kningen n�r f�rpliktelserna har reglerats eller p� annat s�tt
upph�rt.
 
Kundfordringar och �vriga fordringar
Fordringar redovisas som oms�ttningstillg�ngar med undantag f�r poster med f�rfallodag mer �n 12
m�nader efter balansdagen, vilka klassificeras som anl�ggningstillg�ngar. Fordringar tas upp till det
belopp som f�rv�ntas bli inbetalt efter avdrag f�r individuellt bed�mda os�kra fordringar. Fordringar som
�r r�ntefria eller som l�per med r�nta som avviker fr�n marknadsr�ntan och har en l�ptid �verstigande 12
m�nader redovisas till ett diskonterat nuv�rde och tidsv�rdef�r�ndringen redovisas som r�nteint�kt i
resultatr�kningen.
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L�neskulder och leverant�rsskulder
L�neskulder och leverant�rsskulder redovisas initialt till anskaffningsv�rde efter avdrag f�r
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr�n det belopp som ska �terbetalas vid
f�rfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som r�ntekostnad �ver l�nets l�ptid med hj�lp av
instrumentets effektivr�nta. H�rigenom �verensst�mmer vid f�rfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska �terbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillg�ng och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansr�kningen
endast d� legal kvittningsr�tt f�religger samt d� en reglering med ett nettobelopp avses ske eller d� en
samtida avyttring av tillg�ngen och reglering av skulden avses ske.
 
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med �rsredovisningslagens indelning.

 
Avs�ttningar
F�retaget g�r en avs�ttning n�r det finns en legal eller informell f�rpliktelse och en tillf�rlitlig
uppskattning av beloppet kan g�ras. F�retaget nuv�rdesber�knar f�rpliktelser som v�ntas regleras efter
mer �n tolv m�nader. Den �kning av avs�ttningen som beror p� att tid f�rflyter redovisas som
r�ntekostnad.
 
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansr�kningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som �r h�nf�rlig till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner
F�r�ndringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultatr�kningen.
 
Ers�ttningar till anst�llda
Kortfristiga ers�ttningar i bolaget utg�rs av l�n, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfr�nvaro och
sjukv�rd. Kortfristiga ers�ttningar redovisas som en kostnad och en skuld d� det finns en legal eller
informell f�rpliktelse att betala ut en ers�ttning.
 
Rapportering f�r verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Dala Vatten och Avfall AB ansvarar f�r renh�llningsverksamheten inom Gagnefs, Leksands, R�ttviks

och Vansbros kommuner.

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar f�r vatten- och avloppsverksamheten inneb�rande produktion och

distribution av dricksvatten samt avledande och omh�ndetagande av avloppsvatten inom Gagnefs,

Leksands, R�ttviks och Vansbros kommuner.

   

Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms�ttning
R�relsens huvudint�kter, fakturerade kostnader, sidoint�kter samt int�ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int�kter och kostnader men f�re bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
F�retagets samlade tillg�ngar.
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Total sjukfr�nvaro
Antal timmar total sjukfr�nvaro i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

Korttidsfr�nvaro
Antal timar sjukfr�nvaro dag 2-14 i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

L�ngtidsfr�nvaro
Antal timmar sjukfr�nvaro dag 181- i f�rh�llande till antal ordinarie timmar.

Personaloms�ttning exkl. pensionsavg�ngar
Antal ersatta avg�ngar exkl. pensionsavg�ngar under �ret i f�rh�llande till antal anst�llda.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f�r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Oms�ttningstillg�ngar exklusive lager och p�g�ende arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Skuldr�nta (%)
Finansiella kostnader i procent av l�ngfristiga skulder.

Skulds�ttningsgrad (ggr)
Avs�ttningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag f�r uppskjuten skatt).
 
 

Not 2 Nettooms�ttningens f�rdelning
 2021 2020  
Nettooms�ttningen per r�relsegren    
Tj�nster mot VA-kollektivet i Gagnefs, Leksands, R�ttviks
och Vansbros kommuner -48 567 082 -46 298 441  
Tj�nster mot avfalls-kollektivet i Gagnefs, Leksands, R�ttviks
och Vansbros kommuner -24 575 266 -24 525 141  
 -73 142 348 -70 823 582  
    

Not 3 Leasingavtal
�rets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppg�r till 1 956 629 kronor.
 
Framtida leasingavgifter, f�r icke upps�gningsbara leasingavtal, f�rfaller till betalning enligt f�ljande:
 
 2021 2020  
    
Inom ett �r 1 263 417 1 446 984  
Senare �n ett �r men inom fem �r 1 992 342 2 064 244  
 3 255 759 3 511 228  
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Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av �rsredovisningen och bokf�ringen samt styrelsens och
verkst�llande direkt�rens f�rvaltning, �vriga arbetsuppgifter som det ankommer p� bolagets revisor att
utf�ra samt r�dgivning eller annat bitr�de som f�ranleds av iakttagelser vid s�dan granskning eller
genomf�randet av s�dana �vriga arbetsuppgifter.
 
 2021 2020  
    
�hrlings PricewaterhouseCoopers AB    
Revisionsuppdrag 59 950 80 800  
�vriga tj�nster 11 500 12 000  
 71 450 92 800  
    

 

Not 5 Anst�llda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anst�llda    
Kvinnor 27 25  
M�n 59 59  
 86 84  
    
L�ner och andra ers�ttningar    
Styrelse och verkst�llande direkt�r 1 298 593 1 220 159  
�vriga anst�llda 39 813 539 35 136 527  
 41 112 132 36 356 686  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader f�r styrelse och verkst�llande direkt�r 107 087 151 772  
Pensionskostnader f�r �vriga anst�llda 3 462 471 4 907 298  
�vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 917 432 11 423 000  
 16 486 990 16 482 070  
    
Totala l�ner, ers�ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 57 599 122 52 838 756  
    
K�nsf�rdelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel m�n i styrelsen 100 % 100 %  
Andel kvinnor bland �vriga ledande befattningshavare 86 % 83 %  
Andel m�n bland �vriga ledande befattningshavare 14 % 17 %  
    

 

Not 6 �vriga r�nteint�kter och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
�vriga r�nteint�kter 1 483 12 040  
 1 483 12 040  
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Not 7 R�ntekostnader och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
�vriga r�ntekostnader -216 487 -254 339  
 -216 487 -254 339  
    

 
Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
 2021 2020  
    
Skatt p� �rets resultat    
Aktuell skatt 17 889 36 579  
Totalt redovisad skatt 17 889 36 579  
    

Avst�mning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat f�re skatt  57 439  133 965
     
Skatt enligt g�llande skattesats 20,60 -11 832 21,40 -28 669
Ej skattepliktiga kostnader 20,60 -6 362 21,40 -31 857
Ej skattepliktiga int�kter 20,60 305 21,40 23 947
Redovisad effektiv skatt 31,14 -17 889 27,30 -36 579
     

 

Not 9 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing�ende anskaffningsv�rden 31 802 920 31 802 920  
Ink�p  0  
Omf�rt till p�g�ende projekt  0  
Utg�ende ackumulerade anskaffningsv�rden 31 802 920 31 802 920  
    
Ing�ende avskrivningar -4 431 812 -3 842 979  
�rets avskrivningar -588 833 -588 833  
Utg�ende ackumulerade avskrivningar -5 020 645 -4 431 812  
    

Utg�ende redovisat v�rde 26 782 275 27 371 108  
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing�ende anskaffningsv�rden 7 150 194 7 443 287  
Ink�p  0  
F�rs�ljningar/utrangeringar -1 513 420 -293 093  
Utg�ende ackumulerade anskaffningsv�rden 5 636 774 7 150 194  
    
Ing�ende avskrivningar -6 879 065 -7 057 414  
F�rs�ljningar/utrangeringar 1 513 420 293 093  
�rets avskrivningar -102 048 -114 744  
Utg�ende ackumulerade avskrivningar -5 467 693 -6 879 065  
    

Utg�ende redovisat v�rde 169 081 271 129  
    

 
Not 11 F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F�rutbetalda kostnader 792 279 842 322  
Upplupna int�kter 1 255 443 7 421 348  
 2 047 722 8 263 670  
    

 

Not 12 Antal aktier och kvotv�rde

 
Antal
aktier

Kvot-
v�rde  

Antal A-Aktier 40 000 100  
 40 000  
    

 
Not 13 Disposition av vinst eller f�rlust
 2021-12-31   
    

F�rslag till behandling av ansamlad f�rlust    
Styrelsen f�resl�r att den ansamlade f�rlusten:    
    
ansamlad f�rlust -82 863   
�rets vinst 39 550   
 -43 313   
    
behandlas s� att    
i ny r�kning �verf�res -43 313   
 -43 313   
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Not 14 L�ngfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F�rfaller inom 1-5 �r efter balansdagen    
L�ngfristiga l�n 26 525 000 27 125 000  
 26 525 000 27 125 000  
    
F�rfaller senare �n fem �r efter balansdagen    
Avr�kning teknikbolag 3 700 000 3 700 000  
 3 700 000 3 700 000  
    

 

Not 15 Skulder som avser flera poster
F�retagets bankl�n om 26.525.000 kronor redovisas under f�ljande poster i balansr�kningen.
 
 2021-12-31 2020-12-31  
    
L�ngfristiga skulder    
�vriga skulder till kreditinstitut 14 350 000 26 525 000  
 14 350 000 26 525 000  
    
Kortfristiga skulder    
�vriga skulder till kreditinstitut 12 175 000 600 000  
 12 175 000 600 000  
    

 
 

Not 16 Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna semesterl�ner -2 417 752 -2 447 676  
Upplupna sociala avgifter -759 658 -769 060  
Upplupen r�nta -21 539 -26 809  
�vriga poster -1 433 137 -2 008 041  
 -4 632 086 -5 251 586  
    

 

Not 17 R�ntor och utdelningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Erh�llen r�nta -1 483 -11 898  
Erlagd r�nta 216 487 254 339  
 215 004 242 441  
    

 

Not 18 Justering f�r poster som inte ing�r i kassafl�det
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 690 881 703 577  
 690 881 703 577  
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Not 19 Likvida medel
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Banktillgodohavanden 5 048 200 1 875 405  
 5 048 200 1 875 405  
    

 
 
Resultat- och balansr�kningen kommer att f�rel�ggas p� �rsst�mma f�r fastst�llelse.
 
 
Leksand 
 
 
 
  
Thomas  W�rnhem Nall Lars-G�ran Andersson
Ordf�rande  
  
  
  
Alf Johansson Christer Karlsson
  
  
  
  
Mats Oscarsson P�r Skagerling
  
  
  
  
Per Spik Peter Vogt
  
  
  
  
Anna Schmidt Alml�f  
Verkst�llande direkt�r  
  

 
 
Min revisionsber�ttelse har l�mnats 
 
 
 
 
Emil Forsling  
Revisor 
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PROTOKOLLSUTDRAG
BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna
Sammanträdesdatum: 31.03.2022   

3 (7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 RF BRAND 2022/00002-2

Årsredovisning och årsbokslut 2021

Beslut
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021.
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022.

Sammanfattning av ärendet
Av förbundsordningen framgår att en årsredovisning ska upprättas och godkännas av 
direktionen. I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Brandkåren 
Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras 
på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. 

Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna som därefter avge revisionsberättelse som 
tillsammans med årsredovisningen ska överlämnas till medlemskommunernas 
fullmäktige för beslut om godkännande samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. Senast den 15 april ska överlämningen till medlemskommunerna ske.

Brandkåren Norra Dalarna når för räkenskapsåret 2021 ett utfall som visar ett negativt 
resultat med 184 tkr, avvikelsen mot budget är -384 tkr. 
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det 
har konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en 
reglering ska ske. 
Direktionen föreslås besluta om att underskottstäckning ska ske under 2022.

Beslutsunderlag
- Årsredovisning och årsbokslut 2021

Förslag till beslut
1. Direktionen beslutar att godkänna årsredovisning och årsbokslut 2021.
2. Direktionen beslutar att underskottstäckning ska ske under 2022.

Sändlista
- Medlemskommuner.
- Revisorer.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN 
 
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande:  
• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
• Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Älvdalens kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
 
Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande  
och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.  
 
Verksamheten styrs enligt nedanstående organisationsmodell. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 

Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor är det styrdokument som reglerar vilken operativ förmåga förbundet 

ska ha eller skaffa, vilken olycksförebyggande verksamhet som ska bedrivas liksom målen för verksamheten.  

Måluppfyllelse 100 % = 

Måluppfyllelse delvis, mer än 50 % =                        

Måluppfyllelse mindre än 50 % =                      

 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN FÖREBYGGANDE VERKSAMHETEN 
 

 Säkerhetsmål  Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Antalet människor som skadas 
eller omkommer i olyckor ska 
årligen minskas, genom att 
kunskapen och förmågan hos 
allmänheten om 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder 
kontinuerligt ska öka. Målet är 
att den enskilde alltid ska kunna 
genomföra den första 
skadebegränsande åtgärden vid 
en olycka. 

Under pandemin har brandkåren 
ställt om verksamheten för att 
fortsätta att utbilda och sprida 
kunskap. Under senare delen av 
året kunde verksamheten 
bedrivas utan restriktioner. 
Data i form av statistik visar att 
antalet larm fortsätter att 
minska i förbundets område.  

 
 
 
 
  
 
   
 
 

 
 

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

F-1: En tillsynsplan ska årligen 
upprättas. Tillsynsplanen ska 
beskriva årets tillsynsverksamhet 
och hur den är planerad. Varje år 
ska tillsyn genomföras på minst 
20 % av objekten som omfattas 
av skriftlig redogörelse. 

Trota att pandemin stundtals 
försvårat tillsynsarbetet nådde 
verksamheten prestationsmålet.  
Verksamheten har bedrivits 
enligt tillsynsplan. 

 
 
 
                         
                         

F-2: Brister som upptäcks vid 
tillsyn ska föreläggas i syfte att 
åstadkomma ett skäligt 
brandskydd. Brandkåren ska till 
100 % följa upp de krav som ställs 
i förelägganden. 

Samtliga förelägganden om 
brister har följts upp eller 
kommer att följas upp. 

 
 
 
                         

F-4: Brandkåren ska 
tillhandahålla grundläggande 
brandskyddsutbildning till 
medlemskommunerna. 
 

Digitala brandskyddsutbildningar 
genomförs med gott resultat.  
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F-5: Brandkåren ska genom 
information, rådgivning, möten 
och en levande dialog verka för 
att andelen bostäder med 
fungerande brandvarnare och 
tillgång till brandsläckutrustning 
ökar varje år. 

Brandkåren har utfört hembesök 
hos äldre och rörelsehindrade i 
syfte att utbilda och ge råd. 
Brandkåren har lanserat flera 
kampanjer i sociala medier för 
att informera och utbilda.  

 
                       
   
                        
 

F-6: Skolungdomar ska utbildas i 
förebyggande brandskydd. 
Brandskyddsföreningens 
koncept Flammys brandskola ska 
genomföras för elever i årskurs 2 
och Upp i rök ska genomföras 
för elever i högstadiet. Detta ska 
genomföras varje år. 

Samtliga berörda skolungdomar i 
förbundet har erbjudits 
utbildning under året. En film har 
spelats in distribuerats till 
eleverna tillsammans med 
utbildningsmaterial. 

 
 
 
 
                         
 

F-7/O-7: Genom 
omvärldsbevakning, utbildning 
och övning ska kunskapen kring 
ny teknik ständigt öka. Exempel 
på ny teknik är litiumbatterier i 
elbilar och batterilager. 

Brandkåren genomför ständigt 
omvärldsbevakning för att öka 
kunskapen kring ny teknik. Detta 
område är också en ständigt 
återkommande punkt på digitala 
konferenser och annat där 
brandkåren deltagit. 

 
 
 
 
                         

 
 
MÅLUPPFYLLELSE FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN 
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Brandkåren Norra Dalarna ska 
kunna leda och hantera olyckor 
på ett effektivt och 
professionellt sätt i syfte att så 
snabbt som möjligt bryta 
skadeutvecklingen när den 
enskildes förmåga inte längre 
räcker till. Detta genom egna 
räddningstjänståtgärder, genom 
samverkan inom och med andra 
kommuner samt genom 
samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. 

Brandkåren Norra Dalarna ingår 
sedan 2020-05-12 i Räddnings-
region Bergslagen.  Det innebär 
att Brandkåren Norra Dalarna 
har tillgång till ett lednings-
system med fem ledningsnivåer.  
Under året har även arbetet med 
att öka effektiviteten i förbun-
dets norra delar fortsatt.  

 
 
 
 
 
 
                         

Prestationsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

O-1:  
Ett ansvarigt befäl med förmåga 
och mandat att fatta beslut, ska 
bedöma omfattning, 
komplexitet och resursbehov av 
inkommande larm senast inom 
90 sekunder. 
 
 

Nya ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen är i 
aktivt sedan 12 maj 2020. 
Systemet hanterar 42 kommuner 
i fem olika län. 
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O-2: 
Övningar för 
räddningstjänstpersonalen 
genomförs enligt för varje år 
framtagen övnings- och 
utbildningsplan. Samtliga 
övningar ska planeras, 
dokumenteras och utvärderas 
med avseende på kvalité. 

 
Pandemin har stundtals påverkat 
övningsverksamheten till att bli 
mer digital. Andra halvåret av 
2021 kunde vi återigen öva enligt 
fastslagen plan. Digitala övningar 
har fungerat bra och uppfyller 
mål och syfte på ett 
tillfredsställande sätt under 
kortare tidsperioder. 
 

 
 
 
 
                          

O-3: 
För att tillse en robust och 
uthållig förmåga att leda flera 
samtidiga och komplexa insatser 
ska brandkåren under 
mandatperioden säkerställa en 
tillfredsställande systemledning. 

Brandkåren ingår sedan 12 maj 
2020 i det gemensamma 
ledningssystemet 
Räddningsregion Bergslagen. 

 
 
 
   
                         

O-4: 
Beredskapen i förbundets norra 
delar ska stärkas för att kunna 
möta en ökad riskbild i området. 

Problem med att rekrytera 
kvarstår. Första insatsperson 
finns nu i Särna och Idre. 
Förbundet för en dialog med 
Älvdalens kommun för att stärka 
skyddet i förbundets norra delar. 
 

 
 
 
 
                          
 
 
 

O-5: 
Förutsättningar för en ökad 
mångfald och jämställdhet inom 
organisationen ska tillskapas. 
Exempelvis kan ombyggnationer 
i omklädningsrum krävas, även 
andra anpassningar kan vara 
aktuella. 

Förutsättningarna i förbundets 
norra delar är fortfarande 
bristfälliga trots att vissa 
förbättringar utförts. Förbundet 
har påtalat brister för 
fastighetsägaren. 
Dialog förs även med Älvdalens 
kommun om situationen. 

 
 
 
 
                        

O-6: 
Det ska säkerställas att 
numerären på beredskapen kan 
öka i händelse av höjd beredskap 
eller krig. Samtlig personal ska 
därför krigsplaceras inom 
organisationen. 

Personalen har krigsplacerats. 
Arbetet med krigsplacering 
fortsätter med årliga 
uppdateringar av nyanställd 
personal. 

 
 
 
                          

F-7/O-7: 
Genom omvärldsbevakning, 
utbildning och övning ska 
kunskapen kring ny teknik 
ständigt öka. Exempel på ny 
teknik är litiumbatterier i elbilar 
och batterilager 

Förbundet har anslutits till 
Fortbildningstjänsten (MBS:s nya 
utbildningsportal för interaktivt 
lärande) där det finns nationella 
utbildningar som ökar 
kunskapen. Exempelvis har rutin 
för bränder i elfordon tagits 
fram.  
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE UPPFÖLJNING OCH EGENKONTROLL   
 

Säkerhetsmål Analys och kommentar Måluppfyllelse 

Erfarenhetsåterföring ska höja 
kvaliteten och effektiviteten på 
förbundet avseende 
olycksförebyggande och 
olyckshanterande arbete samt 
ligga till grund för externa 
aktörers åtgärder och handlande 
efter en olycka. 

Brandkåren har följt upp samtliga 
händelser inom förbundet samt 
medverkat till externa 
utredningar i samband med 
olyckor. Några fördjupade 
olycksundersökningar har inte 
utförts på grund av vakanser. 
 

 
 
 
                         
                         

 
 

  

U-1: 
Brandkåren ska skapa underlag 
för framtida förbättringar och 
ökat skydd mot olyckor genom 
att erfarenheter, lärdomar, 
statistik och åtgärdsförslag från 
händelserapporter och 
olycksundersökningar delges 
ansvariga myndigheter, 
exempelvis MSB och 
Trafikverket. 
 

Vid samtliga olyckor under 
perioden har en händelserapport 
upprättats.  
Fördjupade 
olycksundersökningar har inte 
genomförts på grund av 
vakanser. 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 

U-2: 
I samband med årsbokslut ska 
prestationsmål i 
handlingsprogrammet följas 
upp. Deluppföljning och prognos 
ska redovisas vid delårsbokslut. 

Prestationsmålen följs upp och 
redovisas. 
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MÅLUPPFYLLELSE AVSEENDE FINANSIELLA MÅL 
 

FINANSIELLT MÅL 1  
Resultatet efter finansiella 
poster ska uppgå till minst 200 
tkr i genomsnitt över en period 
som sammanfaller med 
värdkommunens budget och 
planperiod. 

Brandkåren Norra Dalarna nådde 
inte det finansiella målet om  
minst ett överskott motsvarande 
200 tkr för 2021.  

 
 
    
                        
 
 

FINANSIELLT MÅL 2 
Investeringar ska finansieras 
med egna medel och det 
låneutrymme förbundet har 
enligt medlemskommunernas 
fattade borgensbeslut. 

Inga investeringar har gjorts 
under 2021. 

 
 
            
                         
 

 
 
 
 
NYCKELTAL 
  
Följande nyckeltal redovisas för att möjliggöra årlig uppföljning samt jämförelse med liknande kommunalförbund. 
Antalet invånare grundar sig på SCB:s statistik per den 31 december 2021, med fördelningen Leksand 16 012 st, Mora 
20 670 st, Orsa 6 918 st, Vansbro 6 776 st och Älvdalen 7 042 st.  
 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Antal invånare 56 991 56 991 57418 

Totalt antal larm 1 250 1 084 1015 

 - Andel trafikolyckor 15.3% 12% 13.2% 

 - Andel brand i byggnad 10.2% 21.7% 20.9% 

 - Andel onödiga automatlarm 19.1% 25% 24% 

 - Antal larm per dygn 3.42 2.97 2.78 

 - Antal larm per 1000 invånare 21.9 19.0 17.7 

Antal genomförda tillsyner 130 63 80 

 - Andel förelägganden 58% 67% 80% 

Totalt anställda inkl brandvärn 293 299 283 

 - Varav heltidsanställda 35 34 33 

 - Varav brandmän i beredskap 194 201 250 

 - Varav anställda i brandvärn 64 64 64 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
EKONOMISKT RESULTAT PER  2021-12-31, tkr 
 

Ansvar Utfall 21-12-31 Budget 2021 Avvikelse Utfall 20-12-31 Budget 2020 Avvikelse 

RÄDDNINGSCHEF 46 257 48 200 -1 943 45 816 46 601 -785 

STAB & SERVICE -2 798 -4 622 1 824 -3 823 -4 173 350 

FÖREBYGGANDE -1 928 -2 071 143 -1 795 -2 081 286 

OPERATIVT -1 698 -2 939 1 241 -956 -976 20 

MORA -14 005 -12 522 -1 483 -12 395 -12 426 31 

ORSA -4 379 -4 231 -148 -4 383 -4 486 103 

ÄLVDALEN -10 272 -9 992 -280 -10 812 -10 377 -435 

LEKSAND -5 038 -5 289 251 -5 160 -5 412 252 

VANSBRO -6 323 -6 334 11 -6 442 -6 470 28 

Totalt -184 200 -384 50 200 -150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 257

-2 798
-1 928

-1 698

-14 005

-4 379

-10 272

-5 038

-6 323

Utfall 21-12-31, tkr

RÄDDNINGSCHEF STAB & SERVICE FÖREBYGGANDE OPERATIVT MORA

ORSA ÄLVDALEN LEKSAND VANSBRO
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Kommentarer till Ekonomiskt resultat: 
 
Ansvar Räddningschef har ett positivt utfall. Detta beror på att medlemsbidragen från kommunerna 
bokförs här och inte i respektive distrikt, vilket därmed delvis är orsaken till att de andra ansvarsom- 
rådena har ett negativt resultat. Intäkter gällande automatlarm, avtalstjänster, restvärderäddning, 
vägsanering m m bokförs i respektive distrikt. 
Ansvar Räddningschef visar dock på en negativ avvikelse vilket till största delen förklaras av att pensions- 
kostnaderna har kunnat justeras under 2021 då vi fått en korrekt beräkning av pensionsskulden från 
Skandia/Skandikon. Beräkningen per 2020-12-31 var felaktig. 
 
Distrikt Mora och Älvdalen sticker ut när det gäller personalkostnader med negativt utfall. 
I Mora ser vi en större avvikelse under sommarhalvåret vilket vi förklarar med ett ökat behov av 
sommarvikarier samt på grund av ett dödsfall i personalen vilket medfört ökade lönekostnader och ökade 
kostnader för företagshälsovård. 
Älvdalens ökade personalkostnader förklaras med underbemanning samt utbildning. Under GriB-utbildningen 
har man rätt till viss ersättning. 
(GriB = Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i Beredskap) 
 
Precis som under år 2020 når inte förbundet som helhet budget. 
Även under 2021 har coronapandemin haft ett negativt inflytande över verksamheten. Flera delar inom det 
förebyggande arbetet har inte kunnat genomföras, även om utfallet på intäktssidan för den verksamheten 
är mer positivt under 2021, något fler tillsyner har gjorts. Man lättade tidvis på restriktionerna under 
pandemin 2021 jämfört med 2020. 
 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidraget, som är fördelat på de olika kommunerna 
utifrån kommunens yta, riskanalys och befolkning, dels hyresbidraget för att täcka hyrekostnaden för lokalerna 
samt bidrag för ökade lönekostnader under 2021. Fördelningen på kommunerna är följande: 
 

- Mora  34,7% 
- Orsa  10,8% 
- Älvdalen 24,4% 
- Leksand  17,5% 
- Vansbro  12,6% 
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BALANSKRAVSRESULTAT 
 
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.  
Periodens resultat uppgår till en förlust med 184 tkr. Detta är inte identiskt med balanskravsresultatet.  
Lån har inte tagits för att finansiera löpande utgifter, inga tillgångar har sålts.  
I resultatet finns inga underskott från föregående år,  inte heller några realisationsvinster eller realisationsförluster.   
Balanskravet bedöms dock ej vara uppfyllt.  
 
 

Balanskravsutredning, tkr 2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen -184 50 

Reducering av samtliga realisationsvinster -31 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  0 0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet  0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper  0 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -215 50 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0 

Årets balanskravsresultat -215 50 

 
 
Enligt kommunallagen ska ett balanskravsunderskott regleras senast tre år efter att det har 
konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske.  
Direktionen har beslutat att underskottstäckning ej ska ske 2021 utan görs under 2022. 
Brandkåren Norra Dalarna fakturerar respektive kommun för underskottet enligt fastslagen 
fördelningsnyckel (Se avsnittet ”Kommentarer till ekonomiskt resultat”) 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
 
Brandkåren Norra Dalarna hade 2021-12-31 totalt 
283 personer anställda. 33 personer är heltidsan-
ställda - 3 kvinnor, 30 män. 
255 personer är anställda som deltidsbrandmän 
- 37 kvinnor, 218 män. 
Att diagrammet redovisar 283 anställda (244 
män, 39 kvinnor) beror på att brandförbundet 
har några heltidsanställda personer som även är 
deltidsbrandmän. I diagrammet redovisas inte 
dessa som anställda i båda grupperna. 
 
Majoriteten av personalen har anställning som 
brandman i beredskap vilket innebär att man 
tjänstgör genom beredskap var fjärde vecka samt 
vid larm och övning. 
 
I Venjan och Gävunda i Mora kommun, i Skatt-
ungbyn i Orsa kommun och i Åsen och Storsätern 
i Älvdalens kommun finns så kallade brandvärn. 
Denna personal tar hand om många larm i den 
egna byn med hjälp av heltids- och deltidsperso-
nalen. 
Av de deltidsanställda är 64 personer anställda i 
brandvärn – 6 kvinnor, 58 män. 
 
Könsfördelningen återspeglar inte samhället som 
helhet. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade 

generellt inom brandkåren, vilket även gäller för 
För heltidsanställda brandmän är könsfördel-
ningen sämst, där finns ingen kvinna.  
 
För brandmän i beredskap är fördelningen något 
bättre, men långt ifrån jämställd. Sannolikt är 
mångfald och jämställdhet enda sättet för svensk 
kommunal brandkår att klara rekryterings-
behoven  avseende brandmän i beredskap på 
sikt. För att möjliggöra ökad jämställdhet och 
mångfald inom Brandkåren Norra Dalarna krävs 
att arbetsgivaren arbetar aktivt för att öka 
intresset för yrket.  
 
Könsfördelning - andel kvinnor respektive män: 
 
Andelen kvinnor och män som är heltidsanställda 
visar att det enbart finns 9 % kvinnor, andelen 
heltidsanställda män är 91 %. En av kvinnorna har 
sedan 2021-05-01 en pooltjänst på 50% i heltids-
styrkorna, dels en tjänst som ansvarig för HR-
frågor i förbundet på 50%. En kvinna jobbar inom 
ekonomifunktionen. 
Fr o m 2021-10-01 har en kvinnlig brandingenjör 
anställts, denna tjänst har varit vakant sedan 
2021-05-01.  
 
Andelen kvinnor och män som är RiB-anställda 
visar att det finns 14.5 % kvinnor och 85.5 % män.  

       (RiB = Räddningstjänstpersonal i Beredskap) 
 

 

Kvinnor; 39

Män; 244

TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA, 283 ST

Kvinnor Män
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Hälsotal fördelat på ålder     
     

Åldersgrupp Ordinarie arb-tid, tim Sjuk antal timmar Varav sjuk- o akt-ers Sjuk % 

    0 - 29 10 805 140 0 1.3% 

  30 - 49 48 520 750 0 1.5% 

  50 - 99 35 147 296 0 0.8% 

  Total 94 472 1186 0  
 
 

Hälsotal fördelat på kön    
     

Kön Ordinarie arb-tid, tim Sjuk antal timmar Varav sjuk- o akt-ers Sjuk % 

  Kvinna 6 915 24 0 0.3% 

  Man 87 557 1162 0 1.3% 

  Total 94 472 1186 0  
 
 
 

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dgr el mer 

    

Åldersgrupp Sjuktimmar, totalt Varav långtidssjuka Långtidssjuka, % 

    0 - 29 140 0 0.0% 

  30 - 49 750 102 13.6% 

  50 - 99 296 0 0.0% 

  Total 1 186 102  
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING  
 
De kostnadsökningar som är kända inför framtiden är 
lönekostnadsökningar, ökade utbildningskostnader 
samt ökade investeringskostnader.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
släpper nya regelverk inom flera områden som 
påverkar Brandkåren Norra Dalarna, nya riktlinjer för 
handlingsprogram, nytt utbildningssystem för 
operativ ledning, nya regler för tillsyn etc. 
Arbete pågår för att ta fram en långsiktig fordons- och 
investeringsplan då flera fordon behöver bytas för att 
upprätthålla en ändamålsenlig och modern vagnpark.  
 

Personalomsättningen är hög för RiB-brandmän. För 
riket som helhet är personalomsättningen för RiB-
brandmän cirka 10% per år. Det skulle ge förbundet ett 
utbildningsbehov om cirka 20 brandmän per år.  Vi ser 
fortsatt en rekryteringsproblematik gällande RIB-
personal på mindre orter. 
Området kring Idre växer explosionsartat och 
fortsätter göra det de kommande åren. För att möta 
den förändrade riskbilden krävs att beredskapen ökar. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

RESULTATRÄKNING, tkr    

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 2 6 548 4 143 

Verksamhetens kostnader 3 -73 425 -71 146 

Avskrivningar 4 -3 692 -3 757 

VERKSAMHETENS NETTO-    
KOSTNADER  -70 569 -70 760 

    
Medlemsbidrag 5 70 538 70 894 

VERKSAMHETENS RESULTAT  -31 134 

    
Finansiella intäkter 6 10 14 

Finansiella kostnader 7 -163 -98 

RESULTAT FÖRE     
EXTRAORDINÄRA POSTER  -184 50 

    

ÅRETS RESULTAT  -184 50 
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 BALANSRÄKNING, tkr    

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
    Maskiner och inventarier 8 21 206 24 947 

Summa anläggningstillgångar  21 206 24 947 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Fordringar 9 8 352 26 700 

Kortfristiga placeringar 10 13 498 2 513 

Kassa och bank 11 18 231 6 650 

Summa omsättningstillgångar  40 081 35 863 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  61 287 60 810 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER    

EGET KAPITAL    
Årets resultat  -184 50 

Övrigt eget kapital 12 154 104 

Summa eget kapital  -30 154 

    
AVSÄTTNINGAR    
Avsättningar för pensioner o liknande 
förpliktelser 13 3 867 3 038 

Summa avsättningar  3 867 3 038 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 14 16 750 32 456 

Kortfristiga skulder 15 40 701 25 163 

Summa skulder  57 451 57 619 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR    

OCH SKULDER  61 287 60 810 
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KASSAFLÖDESANALYS, tkr 
 

  

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat  12 -184 50 

Justering för av- och nedskrivningar 4 3 692 3 757 

Justeringar för gjorda avsättningar 16 829 3 038 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 2 -31 -1 367 

Medel från verksamheten före förändring   4 306 5 478 

av rörelsekapital    

    
Ökning/minskning kundfordringar  13 811 -17 722 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  4 537 1 735 

Ökning/minskning leverantörsskulder  89 -4 021 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  449 18 100 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  23 192 3 570 

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar  0 -1 061 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  79 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  79 -1 061 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Förändringar av räntebärande skulder  -705 546 

Förändring av övriga långfristiga skulder  0 30 000 

Amortering av långfristiga skulder  0 -33 909 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -705 -3 363 

    

    
ÅRETS KASSAFLÖDE  22 566 -855 

Likvida medel vid årets början  9 163 10 018 

Likvida medel vid årets slut  31 729 9 163 
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Not 1 2021-12-31 

Tilläggsupplysningar – Redovisnings- och värderingsprinciper 

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) samt enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) vilket bl a innebär att: 
  
- intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 
  att  tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
  
- fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
- tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.                  
  Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

 
Intäkter 

  
Anslag från medlemskommuner 
Anslagen från medlemskommunerna avser dels medlemsbidrag, dels hyresbidrag som täcker hyreskostnaderna 
för brandstationerna samt bidrag för ökade lönekostnader.  
  
Redovisning av intäkter 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.  
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  
 

  
Kostnader  

 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs linjärt baserat på den beräknade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
    
Bilar och andra transportmedel 1-15 år 
Inventarier 1-15 år 
    

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 

 
Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas 
när tillgången tas i bruk.  
 
Övriga kostnader 
Utgifter kostnadsförs normalt under det år som förbrukningen sker. 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som hör till redovisningsåret, bokförs 
där det är möjligt på redovisningsåret. 
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Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett 
halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också 
för finansiella leasingavtal. 

  
 
Materiella anläggningstillgångar 

 
Anskaffningsvärde 
Huvuddelen av förbundets materiella anläggningstillgångar är övertagna från medlemskommunerna 
2019-01-01 till bokfört värde.  

 
 
Pensionsskuld 

 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet har beräknats enligt  RIPS21.  
Då Skandikons beräkning av pensionsskulden per 2020-12-31 visade sig vara felaktig beställdes 
en ny per 2021-04-30. I samband med denna beräkning leverades även en prognos för 21-12-31 
som har funnits med i redovisningen under resten av året. 
En ny beräkning av pensionsskulden per 21-12-31 inklusive löneskatt har beräknats av Skandia/Skandikon 
och förändringen jämfört med beräkningen per 21-04-30 har bokförts.  
 
Pensionsåtaganden som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. 
Övriga pensionsåtaganden – efter 1998 – behandlas som indivuduell del enligt pensionsavtalen PFA-98, KAP-KL 
samt AKAP-KL. Den individuella delen 2021 redovisas som en kortfristig skuld och utbetalas i mars 2022. 
 
 
Semesterlöneskuld och deltidsbrandmännens ersättningar 

 
Semesterlöneskuld för heltidspersonal samt upplupna ersättningar till deltidsbrandmän inklusive sociala 
avgifter har beräknats och skuldförts per 21-12-31. 
Deltidsbrandmännens ersättningar för december 2021 betalas ut med januarilönen 2022. 
 
  
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
 
Leasingavtal för bilar bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om 
värdet totalt är väsentligt. 
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Sida 24(28) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 2 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens intäkter   
Förebyggande, tillsynsavgifter, utan moms 1 310 358 
Automatlarm, avtalstjänster, restvärdesräddning, 
vägsanering 4 791 3 385 

Bidrag 416 400 

Realisationsvinster anläggningstillgångar 31 0 

Summa intäkter 6 548 4 143 
 
 

Not 3 2021-12-31 2020-12-31 

Verksamhetens kostnader   
Löner och sociala avgifter -45 453 -43 894 

Pensionskostnader -3 114 -4 527 

Lokal- och markhyror -12 640 -11 785 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -1 655 -2 339 

Bränsle, energi och vatten -767 -649 

Övriga kostnader -9 796 -7 952 

Summa kostnader -73 425 -71 146 
 
 

Not 4 2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar   
Avskrivning maskiner och inventarier -3 692 -3 757 

Summa avskrivningar -3 692 -3 757 
 
 

Not 5 2021-12-31 2020-12-31 

Bidrag mm från medlemskommunerna   
Mora kommun 20 004 20 541 

Orsa kommun 6 226 6 380 

Älvdalens kommun 14 066 14 429 

Leksands kommun 10 089 10 334 

Vansbro kommun 7 264 7 468 

   
Hyresbidrag Mora 6 678 5 794 

Hyresbidrag Orsa 486 486 

Hyresbidrag Älvdalen 1 850 1 845 

Hyresbidrag Leksand 1 622 1 617 

Hyresbidrag Vansbro 1 978 2 000 

   
Löneöversyn 2021 Mora 95  
Löneöversyn 2021 Orsa 30  
Löneöversyn 2021 Älvdalen 67  
Löneöversyn 2021 Leksand 48  
Löneöversyn 2021 Vansbro 35  

   
Summa bidrag mm från medlemskommunerna 70 538  
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Sida 25(28) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

   

Not 6 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter 0 14 

Övriga finansiella intäkter 10 0 

Summa finansiella intäkter 10 14 

   
 

Not 7 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella kostnader   
Bankkostnader -18 -15 

Övriga finansiella kostnader -119 -83 

Orealiserad värdeminskning finansiella instrument -26 0 

Summa finansiella kostnader -163 -98 

   
 

Not 8 2021-12-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier   
Ingående anskaffningsvärde 33 034 31 973 

Inköp 0 1 061 

Utrangeringar -144 0 

Utgående anskaffningsvärde 32 890 33 034 

   
Ingående avskrivningar -8 088 -4 330 

Årets avskrivningar -3 596 -3 757 

Utgående ack avskrivningar -11 684 -8 088 

   
Utgående redovisat värde 21 206 24 947 

Avskrivningstider, år (genomsnittliga) 6 5 

 
 
 

Not 9 2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 3 997 17 808 

Fordringar moms 1 433 3 408 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 513 4 655 

Övriga fordringar 409 829 

Summa kortfristiga fordringar 8 352 26 700 
 
 

Not 10 2021-12-31 2020-12-31 

Övriga kortfristiga placeringar   
Anskaffningsvärde 2 513 2 500 

Värdereglering -26 13 

Årets anskaffning 11 011 0 

Anskaffningsvärde vid årets slut 13 498 2 513 

Summa kortfristiga placeringar 13 498 2 513 
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Sida 26(28) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

 

Not 11 2021-12-31 2020-12-31 

Kassa och bank   
Bank 18 231 6 650 

Summa kassa och bank 18 231 6 650 
 

Not 12 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital   
Ingående eget kapital 154 104 

Årets resultat -184 50 

Utgående eget kapital -30 154 
 
 

Not 13 2021-12-31 2020-12-31 

Avsättningar   
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt 3 838 1 367 

Förmånsbestämd pension -1 032 -1 180 

Särskild avtalspension 0 1 734 

Årets utbetalningar -4 -2 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 40 8 

Ändring av försäkringstekniska grunder 176 173 

Övrig post 30 -22 

Förändring av löneskatt -206  629 

Justering av skuld 1 025  331 

Utgående avsättning 3 867  3 038 
 
 
 

Not 14 2021-12-31 2020-12-31 

Långfristiga skulder   
Långfristig upplåning i kreditinstitut 15 000 30 000 

Långfristig leasingskuld 1 750 2 455 

Summa långfristiga skulder 16 750 32 455 

   
Uppgifter om långfristig upplåning:   
Genomsnittlig ränta % 0,40 0,38 

Genomsnittlig ränta  0,40 0,38 

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 3  

   
Kapitalförfall andel av lån:   
0-1 år 0 50% 

1-3 år 100% 50% 
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Sida 27(28) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

Not 15  2021-12-31 2020-12-31 

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 915 826 

Moms och punktskatter 0 291 

Kommuninvest 15 000  
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 936 914 

Upplupna sociala avgifter 1 884 1 429 

Upplupna semesterlöner 1 229 1 189 

Upplupen pensionskostnad individuell del  inkl löneskatt 1 751 1 680 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18986 18 834 

Summa kortfristiga skulder 40 701 25 163 
 
 
 

Not 16 2021-12-31 2020-12-31 

Justeringar för gjorda avsättningar   
Förändring avsättning till pensioner 829 1 671 

Summa avsättningar 829 1 671 
 
 

Not 17 2021-12-31 2020-12-31 

Kostnader för räkenskapsrevision   
Förtroendevalda revisorer 141 290 

Auktoriserade revisorer 50 137 

Total kostnad för räkenskapsrevision 191 427 
 
 

Not 18 2021-12-31 2020-12-31 

Leasing - finansiella avtal   
Redovisat värde 2021-12-31 1750  
Med förfall inom 1 år 389 208 

Med förfall inom 1-5 år 1 750  2 429  

Med förfall senare än 5 år 0  0  
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Sida 28(28) 

Brandkåren Norra Dalarna · Mäxvägen 55 · 792 37 Mora 

 
DRIFTREDOVISNING  2021-12-31 
 
Sammanställning av utfall 2021-12-31 jämfört med budget. 

        BUDGETAVVIKELSE 2021 

Ansvar Intäkter 2021 Budget 2021 Intäkter 2020 
Kostnader 
2021 Budget 2021 

Kostnader 
2020 Intäkter Kostnader 

RÄDDNINGSCHEF 59 414 58 716 59 554 -13 157 -10 516 -13 788 698 -2 641 

STAB & SERVICE 3 0 0 -2 801 -4 622 -4 238 3 1 821 

FÖREBYGGANDE 497 400 439 -2 425 -2 471 -2 233 97 46 

OPERATIVT 212 0 35 -1 910 -2 939 -992 212 1 029 

MORA 8 651 8 844 7 177 -22 656 -21 366 -19 540 -193 -1 290 

ORSA 817 706 721 -5 196 -4 937 -4 937 111 -259 

ÄLVDALEN 2 538 2 376 2 317 -12 810 -12 368 -12 864 162 -442 

LEKSAND 2 750 2 580 2 395 -7 788 -7 869 -7 555 170 81 

VANSBRO 2 526 2 447 2 414 -8 849 -8 781 -8 855 79 -68 

Totalt 77 408 76 069 75 052 -77 592 -75 869 -75 002 1 339 -1 723 

 
 
 
 
INVESTERINGSREDOVISNING  2021-12-31 
 

  INVESTERINGSREDOVISNING 2021 Beslutad utgift Ack utfall 21-12-31 Avvikelse 

 Årets investeringar 0 0 0 
    

Två äldre bilar har sålts under året och avförts från anläggningsregistret.  
Inga investeringar under 2021.    
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