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Förslag till skattesats 2023 

Beskrivning av ärendet 
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om Mål och 
Budget och finansiella mål.   
Enligt KL 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen 
före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesats för kommande år.  
Mot bakgrund av valet 2022 och förmodade förändringar i den styrande 
majoriteten bedöms särskilda skäl föreligga. Kommunstyrelsen föreslår 
därmed i detta beslut enbart skattesats för 2023. Budgetförslaget kommer 
upprättas under november månad.  
Om budgeten inte kan fastställas av fullmäktige före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen i november. Budgeten 
kan därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget utgår från oförändrad kommunal 
skattesats, därmed föreslås skattesatsen vara 21,82 procent för 2023.  

Förslag till beslut 
 

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2023 till 21,82 kr  
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis Smids kommundirektör 
Ann-Charlotte Zackrisson ekonomichef 
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Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 med årsprognos 

Beskrivning av ärendet 
I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66 mkr, och 
koncernen ett överskott på 90 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt ut 
det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under hösten 
vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande.  
Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 
mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört 
med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr jämfört med budget på 23 
mkr. Det positiva resultatet är först och främst ett resultat av högre skatter 
och bidrag där kommunen erhållit ersättning för sjuklönekostnader även 
under 2022 med drygt 6 mkr och prestationsbaserade bidrag inom 
äldreomsorgen med total 16 mkr varav 6 mkr bokförs mot 2022 års resultat. 
Även avskrivningarna är lägre än budget då planerade projekt blivit 
försenade.  Kommunen har lägre takt i planerad utveckling av verksamhet då 
den omstart som förväntades efter pandemin delvis kom av sig i och med det 
förändrade säkerhetspolitiska läget och omprioriteringar i verksamheten.  
Fram till 31 augusti 2021 hade endast 37%  av kommunens totala 
investeringsram utnyttjats. För helåret ligger prognosen på 63% av beviljad 
ram.  Investeringstakten i kommunen har påverkats genom att en del 
exploateringsprojekt inte kommit igång.  
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms vid årets slut vara 
godkänd för 8 mål. Två av målen bedöms inte nås under året. 
Kommunen förväntas nå fyra av de fem finansiella målen. Målet om att 
sektorerna ska hålla budget bedöms inte nås även om den totala avvikelsen 
prognostiseras till under 1%, då avvikelsen inom de enskilda sektorerna 
bedöms bli relativt hög.   

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2022. 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2022 till revisorerna för 
granskning.  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Delårsrapport per den 2022-08-31 

3



Leksands kommun 

Datum 
2022-10-14 
 

Referens 
Dnr Dnr 

Sida 
2(2) 

 

 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-14 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 

4



 

 

   

 

Delårsrapport med 
årsprognos 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



   

 

 

Innehåll 

SAMMANFATTNING ....................................................................................................................1 

KOMMUNENS VISION ..................................................................................................................1 

Vision 2030 - Ett hållbart Leksand .......................................................................................2 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ................................................................................................2 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDE FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING .......................................................2 

FINANSIELLA RAPPORTER .................................................................................................21 

RESULTATREDOVISNING KONCERNEN (TKR) .......................................................................21 

BALANSRÄKNING KONCERNEN (TKR) ...................................................................................22 

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) .................................................................................................23 

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING ........................................................................24 

DRIFTREDOVISNING ............................................................................................................24 

RESULTAT OCH PROGNOS 2022 ..................................................................................................25 

INVESTERINGSREDOVISNING ..............................................................................................29 

 

 

6



1 

 

Sammanfattning 
Arbetet under 2022 vägleds av Vision 2030 som antogs av fullmäktige under november 2021. 
Uppföljningen sker under 2022 samtidigt mot de 10 politiska mål som beslutades under 2019.  

Kommunen har även under inledningen av 2022 påverkats av covid-19, genom hög sjukfrånvaro och 
vissa anpassningar inom verksamheterna.  Men när vi ser tillbaka på första halvåret 2022 överskuggas 
det mesta av Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget och den 
ekonomiska osäkerhet som i stort sett hela världen drabbats av.  

I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 66,5 mkr vilket ska jämföras med 35,4 mkr vid 
delåret 2021. Koncernen redovisar ett delårsresultat på 90,0 mkr jämfört med 49,6 mkr 2021. Resultatet 
vid delår speglar inte fullt ut det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar under 
hösten vilket kostnadsbelastar verksamheten löpande, men både utfallet och prognosen överträffar 
budget för kommunen och för Leksandsbostäder.  

Det prognostiserade helårsresultatet för kommunen är ett överskott på 41,6 mkr vilket skulle innebära 
en resultatförbättring med ca 21,7 mkr jämfört med budget. Prognosen för koncernen är 47,8 mkr 
jämfört med budget på 23,0 mkr. Det positiva resultatet är även fortsatt delvis ett resultat av pandemin 
genom att kommunen även under 2022 erhållit ersättning för höga kostnader för sjukfrånvaro med 
anledning av Covid-19. Under 2022 har kommunen fått ca 6 mkr. Återhämtningen i ekonomin har varit 
starkare än förväntat under 2021 och 2022 och skatteunderlaget har löpande reviderats upp vilket är 
den största anledningen till det positiva resultatet.   

För de helägda kommunala bolagen ser prognosen både bättre och sämre ut jämfört med budget.  
Leksandsbostäder redovisar ett positivt resultat på 9,4 mkr och prognostiserar ett resultat på 10,8 vilket 
är 3,8 mkr bättre än budget. 

Leksand Vatten gör ett resultat på 14,4 mkr under perioden men prognosticerar samtidigt ett underskott 
på -4,6 mkr på helåret mot budgeterat -3,8. Underskottet kommer bokföras mot tidigare års 
upparbetade vinster. Bolaget har ökade kostnader för produktion inom avfallsverksamheten, samtidigt 
som intäkterna ökar men inte i motsvarande omfattning. Det positiva resultatet i delår beror på 
anläggningsavgifter inom VA som kommer periodiseras per 2022-12-31. 

Fram till 31 augusti 2021 hade 37%  av kommunens totala investeringsram utnyttjats. För helåret ligger 
prognosen på 63% av beviljad ram.  Investeringstakten i kommunen påverkas även i år av att 
exploateringsprojekt inte kommit.  

Kommunens vision 
I november 2021 antogs en ny vision för Leksands kommun – Vision 2030. Visionen tillsammans med de 
politiska målen är styrande för förvaltningens arbete.  

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Kommunen har en central roll i att genomföra de globala 
målen. Flera av våra grunduppdrag som vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt 
kopplade till delmålen i Agenda 2030.  
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Vision 2030 - Ett hållbart Leksand 
Leksand är – som en del av Dalarna, Sverige och världen – möjligheternas kommun. Här möter vi 
tillsammans samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar 
gemensamt möjligheter för alla att utvecklas och att skapa sin bästa livssituation.  

Vi har en av Sveriges bästa grundskolor och vi är ledande inom omsorgen av äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Vi är fortsatt en av landets tryggaste kommuner, där tillit och omtanke präglar 
vardagen. Vi tar vårt ansvar för de stora utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet. 

Bygdens stolta traditioner och mångfald av goda livs- och boendemiljöer både i tätorter och byar är 
grunden för vår utveckling. Vi värnar vår historia, men skapar samtidigt nya årsringar för att kunna möta 
framtidens krav och önskemål. Hela kommunen växer och det är lätt att leva och verka på ett modernt 
sätt oavsett var i kommunen man bor. 

Vi arbetar ständigt med att använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt och 
ser stora fördelar med samarbeten. Vi erbjuder våra invånare och besökare en god och tillgänglig välfärd 
och en professionell kommunal service. Vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och ser 
det som avgörande att värna och utveckla våra medarbetare. 

Vårt starka civilsamhälle skapar mervärden som ger både yngre och äldre goda levnadsförutsättningar. Vi 
har ett rikt kulturliv som tillsamman med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynna folkhälsa, integration och 
sammanhållning. Bygdens framgångsrika företagare bidrar med ett brett utbud av varor, tjänster och 
arbetsplatser – både lokalt och globalt. I samverkan med näringslivet skapar vi bra förutsättningar för 
expansion och tillväxt.   

De politiska målen 2022 

Kommunens nuvarande politiska mål har väglett kommunens arbete sedan 2019 och gör det även 
fortsättningsvis under 2022. Målen stämmer väl överens med den nya visionen, även om de 
formulerades i relation till den tidigare visionen. 

För att förenkla uppföljningen 2022 och visa på vilka steg som tas mot visionen har vart och ett av målen 
knutits till någon del av visionen i förvaltningsplanen.  

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning  
Den globala ekonomin har återhämtat sig över förväntan under inledningen av 2022 och uppräkningen 
av skatteintäkterna jämfört med budget är även i år höga. Flera verksamheter var även under 
inledningen av 2022 påverkade av pandemin genom hög sjukfrånvaro och restriktioner. Kommunen har 
även under 2022 erhållit kompensation för höga sjuklönekostnader. För 2022 slutade summan på 6 mkr 
vilket är betydligt mer än vad kommunen hade räknat med. Intäkterna i form av olika statsbidrag har 
varit högre än budgeterat under perioden. Kommunen har erhållit ca 16 mkr i prestationsbaserade 
bidrag för att minska andelen timanställda inom äldreomsorgen och för att öka andelen sjuksköterskor 
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på SÄBO. Av bidraget som klassas som ett generellt statsbidrag bokas ca 6 mkr mot 2022 och resterade 
del 2023. Den största ökningen i riktade statsbidrag finns inom VIA-nämnden som erhållit medel både för 
extratjänster och för kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen.  

Samverkan mellan kommunen och bolagen har ytterligare intensifierats och stärkts under året, bland 
annat genom samverkan i säkerhet- och beredskapsfrågor. Vid årsskiftet genomfördes även en 
verksamhetsövergång från kommunen till Leksandsbostäder där service- och skogsgruppen, 
verkstad/förråd samt verksamhetsvaktmästarna övergick till bolaget och integrerades i 
förvaltningsuppdragen Utemiljö samt Fastighet. Detta är ett bra exempel på där vi drar nytta av att vi är 
en koncern och vi kan skapa mervärde och ökad kvalitet genom att samla verksamheter och utnyttja 
synergier i både personal och utrustning. Inför året lade kommunen ett sparkrav på 
förvaltningsuppdragen på 1,0 Mkr.  

Inför 2022 höjdes förbrukningsavgifterna för VA med 5 %, anläggningsavgifterna med 10 % och 
avfallstaxan höjdes med 5 %. Resultatmålen för Leksand vatten nås dock inte trots höjda avgifter då 
kostnaderna ökar för verksamheten och ytterligare höjningar kommer bli nödvändiga för att 
verksamheten ska bära sina kostnader.  

Leksand har hittills under 2022 haft en relativt stor befolkningsökning. Kommunens befolkning har 
mellan januari och augusti ökat med 97 invånare och uppgår till 16 109 i augusti 2022. Trycket på 
bostäder är fortsatt mycket högt och Leksandsbostäder hade i augusti 3 492 personer i kö. Andelen 
outhyrda lägenheter var den 31 augusti endast 0,7 %. Bristen på bostäder bedöms bestå även om 42 nya 
lägenheter färdigställs under 2023.  

Kraftig ökning av pensionskostnader – prognosen osäker 

Under 2021 gjordes en ändring av livslängdsantagandet i den så kallade RIPS-räntan vilket innebar ökade 
avsättningar för pensioner under året och en ökning av ansvarsförbindelsen, men pensionskostnaderna 
förväntades inte öka i någon större utsträckning de närmaste åren. Men vid årsskiftet 2022 träffades ett 
nytt pensionsavtal inom sektorn, som innebär ett mer konkurrenskraftigt avtal med högre avsättning 
tilltjänstepension från 2023. Det nya avtalet tillsammans med hög inflation och rekordökning av 
prisbasbeloppet gör att pensionskostnaderna stiger rejält under 2023. För 2022 sker dock ingen större 
förändring. Kostnaderna fram till augusti är lägre än motsvarade kostnader 2021 då kommunen hade 
engångsjusteringar 2021 som vi ännu inte har under 2022.  

Räntekostnaderna ökar mer än förväntat 

Räntekostnaderna har ökat betydligt under året och påverkar både kommunen och bolagen. Den 
beslutade finanspolicyn följs vilket innebär att max 30% av lånen har förfall inom ett år. Nyupplåning 
innebär dock ett omedelbart genomslag för högre räntor. Kommunen har räknat med högre räntor 2022 
och budgeten förväntas hållas. Nuvarande ränteprognos från Riksbanken ligger dock över kommunens 
tidigare prognoser vilket kan komma att påverka kommande investeringsprojekt och kommer påverka 
utrymmet för den löpande driften inom kommunen och taxor och avgifter inom vatten och avfall och 
hyror inom LBABs bestånd.  

Leksand har fortsatt många investeringsprojekt under planering i bland annat bostäder och infrastruktur. 
Det nya ränteläget tillsammans med ökade kostnader och sjunkande skatteintäkter innebär delvis 
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förändrade ekonomiska förutsättningar och kommer kräva tydliga samordnade prioriteringar inom 
koncernen.  

Positiv prognos för 2022 men betydligt dystrare utsikter framåt 

Kommunens helårsprognos uppgår till 41,6 mkr och koncernens helårsprognos är 47,6 mkr. För 
kommunen är det främst skatter och bidrag som ökar men även ett högre utfall på de 
prestationsbaserade bidragen inom äldreomsorgen som söktes 2021. Även avskrivningarna är lägre än 
budgeterat då ett antal investeringar är försenade i genomförande eller slutförande och kommer därmed 
aktiveras först 2023. Totalt prognostiserar sektorerna ett underskott på 6,6 mkr på driften och där är det 
främst Sociala sektorn som sticker ut med ett stort underskott inom hemtjänsten som beror dels på en 
försenad flytt till Lyckavägen/Tibble och därmed en längre period av dubbla hyreskostnader men främst 
är det övertid och utmaningar i bemanningen i samband med att efterfrågan ökat genom att det har 
varit låg omsättning på platser på SÄBO.  

För kommunens del fortsätter avgiften inom det kommunala utjämningsystemet för LSS att öka. Inför 
2023 förväntas Leksands avgift öka med ytterligare 9 mkr utan att motsvarande besparing kan göras på 
kommunens egen verksamhet inom LSS. Tillsammans med ökade pensionskostnader, osäkerhet inför 
lönerörelsen, stigande räntor och inflation är hela det tidigare planerade överskottet 2023 utraderat.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Bara två veckor efter restriktionerna hävts invaderar Ryssland Ukraina och planerade utvecklingsinsatser 
sätts återigen åt sidan då kommunen istället fokuserar på säkerhet och beredskapsfrågor och ett nytt 
uppdrag att möjliggöra ett mottagande av ett stort antal flyktingar från Ukraina. Detta har medfört att 
vissa planerade utvecklingsinitiativ blivit försenade.  

Ett relativt stort antal flyktingar fick tidigt en fristad i Leksand hemma hos privatpersoner i kommunen. 
Under försommaren tecknade sedan Migrationsverket ett avtal om tillfälligt boende vilket har gjort att 
kommunen har tagit emot ett relativt stort antal flyktingar under sensommaren. Nya elever på flykt från 
Ukraina har tillkommit under hösten och kommunen har fått organisera om en del verksamhet och 
utökat antalet klasser inom grundskolan. Vi har även fått fler elever än väntat på högstadiet pga. 
inflyttning och hockeyinriktning. Detta har gjort att kommunen utökat antalet klasser på högstadiet ett 
år tidigare än beräknat. Under augusti stod även de nya paviljongerna på Sammilsdalsskolan färdiga. De 
nya klassrummen skapar bättre arbetsmiljö och lärmiljö och gör det möjligt för skolan att öka antal 
klasser.  

Förskolan har utökat platserna på förskolan Furuliden genom att nyttja källarvåningen. Detta för att ge 
plats åt barn som vanligtvis har sin placering på förskolan Myran. Under hösten genomförs det 
byggnadstekniska åtgärder på Myran, därför är den tillfälligt stängd. 

En milstolpe under året har även varit invigningen av den nya sporthallen som kommer skapa bra 
förutsättningar för innebandyn men även för kulturskolans dansinriktning. Beläggningen i kommunens 
hallar är fortsatt mycket hög och den nya hallen ger möjlighet till ytterligare aktivitet för kommunens 
invånare.   
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Förväntad utveckling 

Leksand fortsätter att utvecklas  och möjliggöra för en ökad befolkning. Flera stora exploateringsprojekt 
är dock försenade. Leksandsbostäders byggnation av 42 lägenheter i kvarteret Storgärdet i Leksand har 
startat under året och kommer stå färdiga 2023. Kommunens projekt kring Lummerhöjden är försenat 
och ännu har inget avgörande kommit gällande  Åkerö brofäste. Den ekonomiska utvecklingen och den 
osäkerhet som präglar hela samhället riskerar att försämra förutsättningarna för bostadsbyggande 
kommande år.  

Kommunen har en stor utmaning i att säkerställa en ekonomi i balans där kostnaderna inte ökar 
snabbare än intäkterna. I mål och budget för 2022 har förvaltningen arbetat med så kallade 
standardkostnader och referenskostnader för verksamheterna och detta arbete kommer fortsätta. 
Kommunen hade planerat för högre pensionskostnader utifrån det nya avtalet men inte den höga 
inflationen och de kostnadsökningar rekordhöjningen av prisbasbeloppet medfört. Kommunens 
pensionskostnader beräknas öka med minst 40 % 2023 jämfört med 2022 och en ytterligare ökning är att 
vänta 2024.  

Den ständiga ökningen av avgiften till LSS är också en utmaning för kommunen som under 2022 tar in 
experthjälp för att identifiera åtgärder.  

Kommunen kommer även fortsatt prioritera frågan om kompetensförsörjning för att säkerställa att det 
finns personal med rätt kompetens att tillgå i alla verksamheter. Införande av heltid som norm kommer 
vara kostnadsdrivande, samtidigt finns det förutsättningar att få ner övertid, mertid och minska antalet 
timanställda. Men ekvationen är inte lätt och extra medel har avsatts permanent för införande men även 
tillfälliga omställningsmedel kommer behövas för genomförandet. Leksand har relativt andra kommuner 
en hög andel medarbetare som arbetar deltid vilket innebär att omställningen blir omfattande.  

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

Utvärdering av de tio verksamhetsmässiga målen sker i huvudsak i årsredovisningen då många 
indikatorer är tillgängliga först efter att delårsrapporten har tagits fram.  

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

  
Mål Bedömning  
1. Intensifiera kommunens 
hållbarhetsarbete inom miljö- 
och klimatområdet 

Godkänd 
måluppfyllelse 

Arbete pågår inom samtliga sektorer med att 
minska klimat- och miljöpåverkan och 
indikatorerna inom ekologiska livsmedel pekar 
på en god utveckling. Utmaningar i 
bemanningen inom samhällsutveckling har dock 
lett till att arbetet fördröjts, och processen med 
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att anta nya miljömål för kommunen har 
försenats. 

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

Elevhälsan och arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret har stärkts och bidrar till att 
förbättra barns och ungas mående. Barn, unga 
och deras familjer görs delaktiga i socialtjänstens 
insatser och kulturskolan arbetar uppsökande 
för att nå fler barn och unga. Eleverna uppger att 
de trivs och känner sig trygga i skolan. 

3. Höja måluppfyllelsen hos 
eleverna i våra skolor 

Ej godkänd 
måluppfyllelse 

Andelen elever inom grundskolan som har 
gymnasiebehörighet när de går ut årskurs nio är 
svagt sjunkande. På grund av coronapandemin 
har skolan under perioder haft hög sjukfrånvaro 
både bland elever och lärare. En del elever har 
haft svårt att hitta motivationen att ta igen 
skolarbetet när skolan varit på distans. 

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt (SKUA) inom förskolan fortsätter. 
Förste förskollärare finns på två förskolor och 
utgör stöd i processen. Samarbetet mellan 
förskolan och biblioteket fortsätter gällande 
utveckling av barns intresse för skriftspråk, 
kommunikation och läsning i förskolan.  

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

Ej godkänd 
måluppfyllelse 

Brukarnas helhetsbedömning av hemtjänsten är 
låg och målet för hur många hemtjänst-
medarbetare en brukare träffar i snitt under en 
tvåveckorsperiod nås inte. Åtgärder har vidtagits 
för att förbättra resultaten och brukarnas 
nöjdhet med särskilt boende är mycket god. 

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

Sjukfrånvaron har fortsatt legat på en hög nivå 
och inom vissa verksamheter är resultaten låga i 
medarbetarundersökningen. På helheten är dock 
resultaten goda vilket bidrar till måluppfyllelsen, 
vilket även goda resultat inom 
vuxenutbildningen gör. 

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

I takt med att coronarestriktionerna har fasats ut 
har mycket verksamhet som legat nere kunnat 
återupptas. Regelverket för föreningsstöd till 
exempelvis kulturföreningar har setts över. Dock 
backar kommunen i Naturvårdsverkets ranking 
”Årets friluftskommun”. 

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

Under Coronapandemin har kommunens 
verksamheter i olika omfattning tvingats att 
begränsa öppettiderna men från hösten 2022 
har verksamheterna återgått till ordinarie 
öppettider. Bättre möjligheter till digitala möten 
och utvecklandet av nya e-tjänster ökar 
tillgängligheten för medborgarna. 

9. Skapa förutsättningar för 
fler bostäder och företag 
genom strategisk planering 

Godkänd 
måluppfyllelse 

Befolkningstillväxten fortsätter och arbetet med 
ny översiktsplan har påbörjats. 
Leksandsbostäder slutför byggnation av 42 nya 

12



   

7 

 

och utveckling av mark och 
infrastruktur i hela 
kommunen 

lägenheter men ett antal detaljplaneärenden har 
försenats vilket kommer att påverka 
måluppfyllelsen.  

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

Godkänd 
måluppfyllelse 

Samverkan har stärkts under pandemin och 
möjligheterna för anställda att arbeta på distans 
delar av tiden har ökat vilket bidrar till bättre 
förutsättningar för arbetspendling. Stora 
utmaningar med kollektivtrafiken påverkar 
samtidigt arbets- och studiependlingen negativt.  
Från och med 1 juni 2022 har den nya 
gemensamma VIA-nämnden Leksand-Rättvik 
tagit över ansvaret för vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsinsatser och integration.  

 
Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

            

Mål 1 – Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet. 

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att nås under året. Arbete pågår inom samtliga sektorer 
med att minska klimat- och miljöpåverkan och ett flertal indikatorer pekar på en god utveckling, men 
utmaningar kvarstår. Processen med att anta nya miljömål för kommunen har fördröjts. En hållbarhetschef 
ska rekryteras för att ytterligare sätta fokus på hållbarhetsarbetet i kommunen.   

Avfallshanteringen utvecklas mot en högre grad av återvinning och återanvändning. I kommunhuset har 
behållare för källsortering installerats och rutiner för hantering av avfallet har tagits fram. Sociala sektorns 
verksamheter källsorterar kuvert, kartong och plast och återanvänder hjälpmedel i möjligaste mån. Inom 
förskolan får barnen undervisning i sopsortering. IT-avdelningen arbetar systematiskt med återtag, 
återvinning och återbruk av IT-hårdvara. Matsvinnet i Gästishallen har minskat och målet väntas uppnås. 

Förvaltningen arbetar aktivt för att minska de egna resornas klimatavtryck. Hemtjänsten har påbörjat en 
översyn av inköp av cyklar och elcyklar i syfte att kunna minska antalet bilresor. Flertalet verksamheter har 
även sett över hur resandets påverkan på klimat och miljö kan minska, till exempel genom samåkning, att 
resa kollektivt till utbildningar och att genomföra möten med medborgare och kollegor digitalt. 
Möjligheterna för förvaltningens medarbetare att arbeta hemifrån delar av tiden har förbättrats.  

I upphandlingar ställs krav på låga klimat- och miljöavtryck, så som vid inköp av IT-utrustning. I de nya 
riktlinjerna för direktupphandling som tas fram ska klimat- och hållbarhetskriterier inkluderas. 
Verksamheterna planerar så att fler sambeställningar kan göras i syfte att minska antalet transporter. 
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Andelen ekologiska livsmedel har ökat och ligger nu på närmare 30 procent. Ökade livsmedelspriser och 
störningar i distributionskedjan kan dock komma att påverka inköpen av ekologiska livsmedel. 

Den nya sporthallen som invigdes i augusti har god kapacitet för egen energiförsörjning genom solceller. 
Förvaltningen har även påbörjat ett arbete med energieffektivisering och energisparande åtgärder, till 
exempel genom byte av armatur och styrning av belysning i gymnasiets lokaler.  

 

En av Sveriges främsta grundskolor 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  

     
Mål 3 – Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor. 

 

Bedömning: Ej godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet inte kommer att nås under året. Andelen elever inom grundskolan som har 
gymnasiebehörighet när de går ut årskurs nio är svagt sjunkande. På grund av coronapandemin har skolan 
under perioder haft hög sjukfrånvaro både bland elever och lärare. En del elever har dessutom haft svårt 
att hitta motivationen att ta igen skolarbetet när skolan varit på distans.  

För att vända utvecklingen har förvaltningen stärkt upp elevhälsan och det förebyggande arbetet inom 
skolan, samt satsat extra på utveckling av de särskilda undervisningsgrupperna. Insatser för att stärka 
närvaron och trivseln i skolan pågår i form av arbete utifrån närvarotrappan och en rörelsesatsning 
tillsammans med riksidrottsförbundet och region Dalarna. Inom grund- och gymnasieskola arbetar man 
med acceleration, dvs. låta grundskoleelever få genomföra prövningar på gymnasienivå. Individ- och 
familjeomsorgen arbetar aktivt för att utveckla samverkan med grundskolan och gymnasiet i syfte att 
stärka stödet till barn i behov av särskilt stöd i ett tidigt skede.  

Inom grundskolan pågår arbetet med implementering av den nya läroplanen som börjar gälla 
höstterminen 2022. Arbete pågår även med att renodla uppdragen bland skolledare, pedagoger och övrig 
personal utifrån kompetens. Ett gemensamt projekt mellan grundskolan och IT-avdelningen, ITUS, pågår 
och syftar till att förbättra kompetens, resurser, samarbete och infrastruktur i skolorna. Arbete pågår för att 
utveckla matupplevelsen i grundskolan i en positiv riktning. Inom förskolan arbetar man fortsatt med 
implementeringen av det nya systematiska kvalitetsarbetet. Nya paviljonger vid Sammilsdal har 
färdigställts och tagits i bruk i syfte att förbättra arbetsmiljön för såväl lärare som elever.  

Kulturskolan har återupptagit sin uppsökande verksamhet gentemot grundskolan och ser kontinuerligt 
över hur de kan bidra till att stötta grundskolans verksamhet ytterligare. Med finansiering från Statens 
kulturråd har projekt som riktar sig mot grundskolans lägre årskurser i syfte att stärka barns 
uttrycksförmåga och omvärldsuppfattning påbörjats. Genom att stimulera barn och elever att utöva 
estetiska ämnen kan deras koncentration och inlärningsförmåga förbättras.  

Den nya sporthallen som invigdes i augusti 2022 har möjliggjort för Leksands gymnasium att starta upp en 
LIU-utbildning (lokal idrottsutbildning) med inriktning innebandy som kommer påbörjas under hösten. 
Sociala sektorn tar emot praoelever från grundskolan, vilket leder till att de kan få en insyn i det sociala 
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arbetet och därmed bli motiverade att studera mot ett yrkesmål. Administrativ service har erbjudit 
skolorna möjlighet att få praktisk undervisning i demokratifrågor kopplat till kommunen. 

 

Mål 4 – Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan. 

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att nås under året. Arbetet med att skapa en likvärdig skola 
fortsätter, bland annat genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Förste förskollärare finns 
på två förskolor och utgör stöd i processen för alla kommunens förskolor. Samarbetet mellan förskolan 
och biblioteket fortsätter gällande utveckling av barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan.  

Förvaltningen arbetar för att skapa nyfikenhet, intresse och lust att lära genom utveckling av kooperativt 
lärande, digiloga (digital/analog) arbetssätt samt utbyte mellan skolorna i form av bland annat 
pedagogiskt café. Samtliga skolformer arbetar för att utveckla läsningen hos alla barn och elever. 
Förstelärarna har ett viktigt uppdrag att bidra till att de olika skolformerna samarbetar, och därför sker 
utbyte mellan förstelärare i förskola, grundskola och gymnasium. Detta arbete löper parallellt med arbetet 
på skolledarnivå med att få till en sömlös övergång mellan skolformerna.  

 

Ledande inom omsorg 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

          
Mål 5 – Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning, en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation. 

 

Bedömning: Ej godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet inte kommer att nås under året. Brukarnas helhetsbedömning av hemtjänsten är 
låg och målet för hur många hemtjänstmedarbetare en brukare träffar i snitt under en tvåveckorsperiod 
nås inte.  

Åtgärder har vidtagits för att förbättra resultaten och brukarnas nöjdhet med särskilt boende är mycket 
god. 

Utvecklingen mot en god och nära vård fortsätter och ett mobilt team har tillskapats i samarbete med 
Region Dalarna. Hemtjänsten arbetar utifrån en fast omsorgskontakt vilket bidrar till högre 
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personalkontinuitet. Nya hemtjänstkunder med trygghetslarm erbjuds ett fallförebyggande hembesök av 
hemsjukvården och personer som är i behov av bedömning från läkare eller sjuksköterska kan erbjudas 
detta i hemmet.  

Förvaltningen arbetar för att öka likvärdigheten inom socialtjänsten, bland annat genom att stärka den 
interna samverkan. Information på kommunens webbplats utvecklas och kvalitetssäkras för att det ska vara 
lätt att veta vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Den äldres behov är alltid i centrum i de 
insatser som ges och den äldre är alltid delaktig i utformandet av genomförandeplaner. Utredningar och 
beslut skrivs på ett sätt som gör att brukaren förstår, och genom att erbjuda förenklad handläggning i 
ärenden som rör äldre ökar deras självständighet och medbestämmande.  

Inom särskilt boende görs insatser för att skapa en meningsfull vardag och för att tillvarata de boendes 
synpunkter och önskemål. Med hjälp av utbildade aktivitetsvärdar underlättas verksamhetens arbete med 
aktiviteter. Tillit mellan de äldre och personalen på boendet byggs upp genom att personalen inför 
inflyttning skapar sig en bild av önskemål hos den äldre utifrån bakgrund och behov. Arbetet med att 
införa den nya måltidsordningen fortsätter. 

Arbetet för att öka brukarnas inflytande inom LSS fortsätter, bland annat gällande vilka aktiviteter de deltar 
i. För att tillgodose behovet av fler platser inom daglig verksamhet pågår arbete med att hitta nya, 
lämpliga lokaler. Genom att LSS-fritids ingår i grundskolan skapas en helhet för eleverna i särskolan, och 
de äldre eleverna behöver inte längre byta lokal under dagen. Inom gymnasiesärskolan pågår ett arbete 
för att se hur kommunen kan bidra till att ordna anställningar för eleverna efter avslutad utbildning.  
 
Genom att skapa tätortsnära naturområden bidrar kommunen till möjligheten för äldre och personer med 
funktionsnedsättning att ta del av naturen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 juli att tillskapa ett nytt 
naturreservat på Åkersön. Där finns bland annat ”Se människan-stigen” som har ett särskilt fokus på att 
tillgängliggöra naturen för personer med funktionsnedsättning. En av broarna runt Limsjön är planerad att 
byggas om för att det ska gå lättare att ta sig över med rullstol.  

 

Goda livs- och boendemiljöer där trygghet, tillit och omtanke präglar 
vardagen 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  

           

Mål 2 – Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap. 

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att nås under året. Genom att stärka elevhälsan och arbetet 
med det kommunala aktivitetsansvaret ökar förutsättningarna att förbättra barns och ungas mående. 
Kommunens fältassistenter bidrar till att fler ungdomar får en meningsfull fritid. Elever i kommunen 
uppger att de trivs och känner sig trygga i skolan.  
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Att barn, unga och deras familjer görs delaktiga i beslut och åtgärder inom socialtjänsten bidrar till 
verkningsfulla insatser. Individ- och familjeomsorgen har påbörjat införandet av en modell för att kartlägga 
hur barn, unga och deras vårdnadshavare uppfattar socialtjänstens insatser för att kunna säkerställa att de 
är verksamma.  

Öppenvården erbjuder stöd i relationsproblematik och socialpedagogiska insatser och strävar mot att all 
verksamhet inom öppenvården skall vara inbjudande och inkluderande mot samhällets alla medborgare. 
Socialtjänsten arbetar aktivt med att minska människors missbruk vilket också bidrar till att minska 
brottsligheten. 

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin utåtriktade verksamhet och utvidga sin vuxenundervisning. En 
satsning är startandet av Vuxenorkester där amatörmusikanter i siljanskommunerna och ”återvändande” 
amatörmusikanter tillsammans med kulturskolans äldre elever möts en kväll i veckan på kulturskolan för 
att musicera tillsammans.   

 

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

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att uppnås under året. Befolkningstillväxten fortsätter och 
invånarantalet ökade under första halvåret 2022. Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med 
utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att Leksand på ett social, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt ska ge förutsättningar för en positiv samhällsutveckling som tar sikte på 20 000 
invånare år 2050.  

Ett antal detaljplaneärenden är under process och inväntar antingen avgörande i domstol eller är under 
samrådsförfarande. På grund av att flera detaljplaner har överklagats kommer målen i 
bostadsförsörjningsplanen inte att kunna nås och exploatering av berörda områden försenas kraftigt. För 
att öka möjligheterna att arbeta strategiskt och långsiktigt med exploatering flyttas frågorna från 
näringslivschef till exploateringschef.  

Den nya cykelvägen till Lummerhöjden har slutförts och knyter ihop ett område som planeras kunna 
möjliggöra ca 300 bostäder. Arbete pågår med att färdigställa byggnation av ny cykelväg i södra Insjön 
och planering pågår för cykelväg i Tällberg samt i Häradsbygden för att knyta ihop Leksand och Insjön. Ny 
väg på Limhagsområdet planeras för att kunna tillskapa fler industritomter då de kommunala tomterna nu 
är slutsålda.  

Trafikutredning Norra Leksand har påbörjats för att bland annat se över framtida vägförbindelser för att 
tillgodose behoven i förhållande till en växande befolkning. En ny VA-plan har arbetats fram och har 
överlämnats till Leksand Vatten AB, och en ny dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer beslutades av 
samhällsbyggnadsutskottet den 25 augusti.  

Leksandsbostäder har påbörjat byggnationen 42 nya lägenheter på Käringberget, framför allt ettor och 
tvåor men även ett mindre antal treor. Leksandsbostäder håller även på att renovera delar av sitt 
bostadsbestånd på Stationsgatan. Marköverlåtelseavtal avseende Hesseborn har skrivits på och bygglov 
för nybyggnation av flerbostadshus har beviljats. Arbetet med att påbörja byggnationen har dock skjutits 
framåt på grund av bland annat ökade priser på material. 
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Antal byggärenden fortsätter ligga på en hög nivå jämfört med normalår. Så också sökta bygglov för villor. 
En viss nedgång från 2021 kan noteras men i förhållande till tidigare år ligger ärendeinströmningen på en 
hög nivå.  

  
Avser 1 januari – 31 augusti respektive år. 
 
 

Effektivt nyttjande av resurser och en god och tillgänglig välfärd 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  

       

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

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys: 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att nås under året. Under Coronapandemin har 
kommunens verksamheter i olika omfattning tvingats att begränsa öppettiderna. Från hösten 2022 har 
dock verksamheterna återgått till ordinarie öppettider, till exempel på Biblioteket. Som en konsekvens av 
att delar av kommunens personal behövt arbeta på distans har nya arbetssätt utvecklats, vilket kan bidra 
till en ökad tillgänglighet i form av digitala möten med medborgarna och utvecklandet av nya e-tjänster. 
En utredning gällande möjligheterna att ha ”meröppet” på Biblioteket, det vill säga utöka öppettiderna 
men utan att personal finns tillgänglig, ska genomföras. 

Inom ramen för arbetet med den nya översiktsplanen pågår ett arbete med att förverkliga en digital 
samhällsbyggnadsprocess, där grunden är en digital översiktsplan.  

Under våren har förvaltningen genomfört ett antal chattkvällar med fastighetsägare gällande de enskilda 
vägarna där närmare 4 400 personer har blivit inbjudna.  

Förvaltningen har gjort en översyn av berednings- och beslutsprocessen för politiska ärenden i syfte att 
säkerställa ett bättre flöde, vilket bidrar till att medborgarnas möjlighet till insyn i den politiska 
beslutsprocessen ökar. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete för att kunna använda sig av 
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”säkra meddelanden” för digital kommunikation innefattande sekretesshandlingar till enskilda. Personal 
inom socialtjänsten utbildas i grundläggande teckenspråk för att underlätta kontakterna för döva och 
personer med hörselnedsättning. 

 

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

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås under året. Samverkan har stärkts under pandemin och 
möjligheterna för anställda att arbeta på distans delar av tiden har ökat vilket bidrar till bättre 
förutsättningar för arbetspendling. Från och med 1 juni 2022 har den nya gemensamma VIA-nämnden 
Leksand-Rättvik tagit över ansvaret för vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och integration. 

Samverkan med Region Dalarna för att skapa en god och nära vård har fortsatt och det länsgemensamma 
arbetet fortsätter att stärkas genom att dela på gemensamma resurser och ta fram överenskommelser.  

Den kommuninterna samverkan mellan socialtjänst och skola samt mellan socialtjänstens olika 
verksamheter utvecklas för att stärka stödet för barn och unga i behov av särskilt stöd. Arbete pågår för att 
tydliggöra samverkansformer med bolagen, inte minst med Leksandsbostäder. Förvaltningen deltar i 
samråd med olika intresseorganisationer och en översyn av regelverket för föreningsbidrag har 
genomförts.  

Under 2022 har kollektivtrafiken i länet inte fungerat enligt plan. Inställda turer och brist på chaufförer har 
drabbat både länstrafiken och skolskjutsen vilket bidrar till att målet endast ges godkänd måluppfyllelse i 
stället för hög måluppfyllelse.  

Goda levnadsförutsättningar, starkt civilsamhälle och utvecklat 
näringsliv 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

     

Mål 7 – Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta 
sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga. 

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys: 

Bedömningen är att målet i huvudsak kommer att nås under året. I takt med att restriktionerna för att 
begränsa spridningen av Covid-19 har fasats ut har mycket verksamhet som legat nere kunnat återupptas, 
så som midsommarfirandet i Gropen och Kulturskolans olika grupper. Regelverket för föreningsstöd till 
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exempelvis kulturföreningar har setts över. Dock backar kommunen i Naturvårdsverkets ranking ”Årets 
friluftskommun”. 

Den nya idrottshallen som invigdes i slutet av sommaren bidrar till att skapa en meningsfull fritid för 
kommunens unga medborgare, men också till att nya gymnasieutbildningar kan växa fram. Beslut om att 
bygga en pumptrackbana vid Siljansvallen togs innan sommaren och kommer att byggas i samarbete med 
en idrottsförening. Skolan har utvecklat lovaktiviteter och stärkt samarbetet med ungdomsgården och 
fältassistenterna. Ett arbete har påbörjats för att ännu bättre synliggöra vilket utbud av idrotter, kultur och 
fritidsaktiviteter som finns för våra ungdomar. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni om en ny policy för föreningsbidrag som ska bidra till enhetlighet i 
hanteringen och ökad tydlighet gentemot föreningar. I våras utlystes ett särskilt föreningsbidrag på 
150 000 kronor för föreningar som arbetar med barn och ungdomar. Totalt sökte 18 föreningar varav 13 
beviljades bidrag. Föreningarna som beviljades medel har bland annat skapat en sagostig i Djura och 
renoverat tennisbanor i Insjön för att möjliggöra spontanidrott. Inför skolavslutningen skapades en sida på 
leksand.se, ”Ung i Leksand”, där aktiviteter som föreningar och kommunen erbjuder barn och unga 
samlades. Sidan kommer att utvecklas vidare under hösten. 

 

En attraktiv arbetsgivare 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

   

Mål 6 – Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och 
den lokala arbetsmarknadens behov. 

 

Bedömning: Godkänd måluppfyllelse 

Analys: 

Bedömningen är att att målet i huvudsak kommer att uppnås under året. Sjukfrånvaron har fortsatt legat 
på en hög nivå och inom vissa verksamheter är resultaten låga i medarbetarundersökningen. På helheten 
är dock resultaten goda vilket bidrar till måluppfyllelsen, vilket även goda resultat inom vuxenutbildningen 
gör.  

Kommunens nya personalpolitiska program beslutades innan sommaren och ska vägleda arbetet att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Samverkan med fackliga organisationer sker löpande för att arbeta mot en god 
arbetsmiljö. Kontinuerliga bedömningar av framtida kompetensförsörjning görs i samarbete mellan HR 
och verksamhet. Rekrytering och bemanning inom äldreomsorgen och kost- och lokalvård är dock fortsatt 
utmanande.  

Arbete pågår med att uppdatera arbetsmiljöpolicyn och ledarutvecklingsprogrammet chefoskopet har 
inletts. Verksamheterna strävar efter ett tydligt och närvarande ledarskap. Inom hemtjänsten är planen att 
tillsätta fler chefer för att minska antalet medarbetare per chef för att öka chefernas möjlighet att jobba 
med arbetsmiljön och med verksamhetsutveckling. För att skapa bättre förutsättningar när en 
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medarbetare börjar sin anställning och för att underlätta för anställande chef tas en enhetlig 
”onboarding-process” fram. 

Inom grundskola och gymnasium pågår ett samarbete med universitet och högskolor för att fortbilda och 
utbilda lärare. Socialtjänsten tar emot undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter på praktik under utbildningen. Genom det så kallade Äldrelyftet kan undersköterskor inom 
äldreomsorgen erbjudas vidareutbildning. Förvaltningen erbjuder även praktikplatser och/eller 
extratjänster till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 
 
Resultat sjukfrånvaro, HME och arbetsmiljö 
Indikatorer  Resultat  

2022  
Resultat 2021  Målnivå  Målnivå  Målnivå  

Andel sjukfrånvaro i kommunen, totalt 
Källa: SKL/egen mätning  

9,2% 
(Resultat 

t.o.m. augusti) 

8,9 % * <6%  6-8%  >8%  

Hållbart medarbetarskapsindex (HME) 
Källa: SKL/egen mätning  

80  80 >80  69-80  <69  

Arbetsmiljöindex. 
Källa: Egen mätning  

67 68 >85  60-85  <60  

 
* Kommunen har justerat mätningen av sjukfrånvaro och exkluderat timanställda då dessa oftast inte har en fastställd arbetstid att 
rapportera sjukfrånvaron mot.  

 

 

 

HME Förvaltningen 

HME skala 1-5 2021 2022 

Motivation 4,13 4,11 

Ledarskap 4,17 4,22 

Styrning 4,28 4,22 

Arbetsmiljö skala 1-4 
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• Sjukfrånvaron till och med augusti 2022 är 9,2 %. Den höga sjukfrånvaron i början av året beror till viss 

del på regler om familjekarantän. Detta påverkade i hög grad sociala sektorn.  
• Förvaltningens resultat 2022 för motivation, ledarskap och styrning är fortsatt bra. 
• Förvaltningens resultat för arbetsmiljö 2022 ligger på ungefär samma nivå som 2021. Energi kvar efter 

jobbet har det lägsta resultatet. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Finansiell måluppfyllelse 
I följande avsnitt redogörs för de fem finansiella målen för Leksands kommun. 

 
Mål   Prognos 

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

 

 
Kommentarer 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar i vilken 
utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin 
skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten 
ökade från 13 %  till 16 % trots stora investeringar 2021. Soliditeten för helåret 2022 kommer 
ytterligare stärkas och beräknas hamna på ca 20 %. Prognosen är att målet nås. 
    
 

Mål    

 2. Självfinansieringsgraden skall uppgå till 75 % över budgetperioden 2022-
2024,  

 

Kommentarer 
    
Kommunen hade något av ett rekordår för investeringsverksamheten under 2021 med byggande av 
både sporthall och äldreboende. För 2022 har investeringstakten varit betydligt lägre och 

Arbetsglädje 3,21 3,23 

Återhämtning 2,95 2,96 

Hinner med 2,96 2,93 

Energi kvar 2,75 2,71 

Balans 3,09 3,08 

Nöjdhet 3,23 3,22 
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resultatprognosen är bättre än väntat. Prognosen för självfinansiering av investeringar uppgår till 
100% för 2022, men beräknas bli betydligt lägre 2023 på grund av sjunkande resultat.   

 
 

       
 

Mål   Prognos 

 

 
3. Överskottet skall motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över 

budgetperioden (2022-2024), samt för varje enskilt år 
 

 

Kommentarer 
Det prognostiserade resultatet för 2022 bedöms uppgå till 4,1% av skatter och bidrag. Detta är en 
tydlig ökning jämfört med budget. Målet nås för 2022 men planeringsförutsättningarna för 2023 och 
2024 är mycket osäkra och resultatnivåerna kommer vara betydligt lägre än 2020-2022. 

 

 

 
Mål   Prognos 

 4. Sektorernas budgetföljsamhet 
 

Kommentarer    
Målet visar på kommunens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, kontroll och styrning. 
 
Under 2022 har ett par verksamheter fortsatt påverkats av pandemin både i form av ökade kostnader 
samt minskade intäkter. Nedan redovisas prognostiserad avvikelse för 2022. Sammanlagd 
prognostiserad avvikelse uppgår till under 1%, men avvikelsen inom de enskilda sektorerna är relativt 
stora och bedömningen är därför att målet inte nås.  
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Prognostiserad avvikelse mot budget                           2022 

Politik & förvaltningsledning      4,0    
Verksamhetsstöd      0,0 
Utbildningssektorn      3,3 
Sociala sektorn                            -11,9 
Samhällsutveckling      -3,5 
VIA-nämnden       1,5 
Totalt       -6,6 

 

 

 

 

Mål   Prognos 

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

 

 
Kommentarer    
Målet beräknas nås under 2022. Kommunen hade en relativt hög kostnadsökning 2021 men fick en 
rad statsbidrag samt ersättningar för sjuklönekostnader. Även under 2022 har kommunen erhållit 
ersättning för sjuklönekostnader på 6 mkr. Det stora bidraget (9 mkr) till att stärka äldreomsorgen 
klassas 2022 som ett riktat bidrag som intäktsförs i sektorn. Nettokostnadsökningen beräknas bli hög 
2022, men även skatter och bidrag har ökat betydligt jämfört med budget vilket gör att prognosen är 
att målet kommer nås även under 2022.  

  

 

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2021 2022 
Verksamhetens nettokostnader + 5,2 % 
Skatter och bidrag + 5,8 % 

Differens + 0,6 % 

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

Balanskravsutredning, mkr 2022 
Årets resultat enligt resultaträkningen 41,45 
Reducering av samtliga realisationsvinster   0,13 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 41,23 
Reservering av medel från resultatutjämningsreserven     0,0 
Balanskravsresultat 41,23 
Utgående värde RUR    60,5 
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Omvärlden och framtiden  
Utvecklingen i riket  
Leksands kommun använder sig av Sveriges kommuner och regioner (SKR) skatteunderlagsprognoser 
för att beräkna framtida skattetillväxt. Skattetillväxten har ökat snabbare än vad vi räknade med 2022, 
men inför 2023 och 2024 är läget bekymmersamt för hela kommunsektorn. Den höga inflationen 
urholkar skattekraften och det finns en risk att kommande lönerörelse kommer ligga över planerad 
nivå för att kompensera för de mycket kraftiga kostnadsökningar de flesta hushåll står inför. 
Kommunerna har fortsatt en stor puckel framför sig vad gäller den demografiska utvecklingen med en 
ökad andel äldre. De strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför och som av SKR 
tidigare uppskattats till cirka 35-40 miljarder kronor på nationell nivå kvarstår. Andelen i arbetsför 
ålder minskar jämfört med de som är äldre än 65 år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför 
behov av effektiviseringar inom den offentliga sektorn eller skattehöjningar för att kunna upprätthålla 
välfärden på dagens nivå. 

Skenade elpriser, höga räntor och en dramatisk ökning av pensionskostnader är det få kommuner som 
räknat med vilket gör läget mycket kärv för stora delar av sektorn.  
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FINANSIELLA RAPPORTER 
RESULTATREDOVISNING KONCERNEN (tkr)  

  
 

 

 

2022-08-31 Budget 2022 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31   

 Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen   

Verksamhetens intäkter 130 860 109 981 112 587 248 302 211 653   

Verksamhetens kostnader -732 192 -738 165 -707 418 -799 881 -766 756   

Avskrivningar -29 792 -34 001 -27 097 -50 793 -47 679   

 
       

Verksamhetens nettokostnader -631 124 -662 185 -621 928 -602 372 -602 782   

 
       

Skatteintäkter 535 433 526 760 505 446 535 433 505 446   

Generella statsbidrag och utjämning 160 053 156 798 148 762 160 053 148 762   

Verksamhetens resultat 64 362 21 373 32 280 93 114 51 426   

        

Finansiella intäkter 6 032 4 667 5 440 4 254 3 668   

Finansiella kostnader -3 949 - 4710 -2 347 -7 379 -5 478   

 
       

Resultat efter finansiella poster 66 445  20 729 35 373  89 989  49 616    

        

Årets resultat 66 445    20 729 35 373 89 989 49 616   
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
     

 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31 

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 872 624 846 224 1 485 677 1 406 847 

Maskiner och inventarier 37 423 36 532 293 444 279 868 

Pågående nyanläggning 0 0 90 034 89 588 

Summa materiella anläggningstillgångar 910 047 882 756 1 869 155 1 776 303 
     

Finansiella anläggningstillgångar 74 071 73 720 36 772 36 421 
     

Summa anläggningstillgångar 984 118 956 476 1 905 927 1 812 724 
     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Exploateringsfastigheter och förråd 53 734 52 435 55 656 54 435 

Fordringar 146 951 129 777 166 817 133 074 

Kassa och bank 109 915 78 230 163 244 108 084 
     

Summa omsättningstillgångar 310 600 260 442 385 717 295 593 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 1 294 718 1 216 918 2 291 644 2 108 317 
     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
EGET KAPITAL     
Årets resultat 66 445 35 853 89 989 45 066 

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646 

Övrigt eget kapital 491 712 455 859 635 298 590 232 

SUMMA EGET KAPITAL 618 803 552 358 785 933 695 944 
     

AVSÄTTNINGAR     
Avsättningar för pensioner 63 596 61 686 63 596 61 686 

Avsättningar för skatter 0 0 19 241 19 241 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 1 400 0 1 400 0 
 64 996 61 686 84 237 80 927 

SKULDER     
Långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 439 260 371 208 1 051 589 976 406 

SUMMA SKULDER 171 659 231 666 369 885 355 040 
 610 919 602 874 1 421 474 1 331 446 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     

OCH SKULDER 1 294 718 1 216 918 2 291 644 2 108 317 
     

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits     

bland skulderna eller avsättningarna 348 687 352 865 348 687 352 865 

Övriga ansvarsförbindelser 766 729 709 656 19 440 20 224     
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)                                                       
      
  2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 

      
Årets resultat  66 445 35 373 89 989 49 616 
Justering för ej likviditetspåverkande poster               NOT 1  32 969 34 511 53 760 55 157 
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  99 414 69 884 143 749 104 773 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -17 174 8 709 -33 743 -13 529 
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter  -1 299 974 -1 221 995 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -60 007 -45 041 14 845 -53 977 

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  20 934 34 526 123 630 38 262 

      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

      
Investering i materiella anläggningstillgångar  -57 118 -90 934 -143 680 -137 786 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  168 60 378 60 
Investering i finansiella anläggningstillgångar  -351 -7 540 -351 -8 398 
       
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -57 301 -98 414 -143 653 -146 124 

      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

      
Nyupptagna  lån  97 000 35 000 111 275 85 000 
Amortering av långfristiga skulder  -27 750 -12 000 -34 894 -17 994 
Upplösning skuldbokförda inv  -1 198 -1 155 -1 198 -1 155 
Nyemission  0 0 0 830 

      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  68 052 21 845 75 183 66 681 

      
ÅRETS KASSAFLÖDE  31 685 -42 043 55 160 -41 181 

      
Likvida medel vid årets början  78 230 198 490 108 084 198 958 
Likvida medel vid periodens slut  109 915 156 447 163 244 157 777 

      
Förändring av likvida medel  31 685 -42 043 55 160 -41 181 
      

 
 
Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas. Leksand följer rekommendationen i RKR 
R2 och redovisar intäkter när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förenliga med 
transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Leksand redovisar den så kallade skolmiljarden och det 
prestationsbaserade bidraget inom äldreomsorgen som generella bidrag då bidragen inte ska 
återbetalas.  
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Resultatet den 31 augusti speglar inte förväntan på helårsresultatet då periodens resultat påverkas 
positivt av semesteruttaget som minskar semesterlöneskulden.  

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

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

 
  

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen 
  

2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31 

Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande 
poster 

    

 
Justering för avskrivningar 29 792 27 097 50 793 47 743 

 
Justering för realisationsvinst -133 -60 -343 -60 

 
Justering för gjorda avsättningar 3 310 7 441 3 310 7 441 

 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 0 33 0 33 

 
Summa 32 969 34 511 53 760 55 157 

 
     

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
 

DRIFTREDOVISNING 
       

 
Utfall 

20220831 
Budget                     

20220831 
Avvikelse  
20220831 

Årsbudget Årsprognos Prognos 
avvikelse 

Politik 6,4 7,3 0,9 11,3 10,3 1,0 

Förvaltningsledning 16,8 20,7 0,4 31,3 28,3 3,0 

Sektor Verksamhetsstöd 67,1 71,4 4,3 110,3 110,3 0,0 

Utbildningssektorn 222,0 231,4 9,4 353,4 350,1 3,3 

Sociala sektorn 239,2 231,1 -8,0 358,9 370,8 -11,9 

Sektor Samhällsutveckling 31,5 39,5 8,1 62,7 66,2 -3,5 

VIA-nämnden 3,9 6,1 2,2 9,9 8,4 1,5 
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Sektorernas nettokostnader 587,0 607,7 20,7 937,8 944,4 -6,6 
       

Övrigt, bla skuldb. int -1,3 -1,0 0,3 -1,5 -1,9 0,4 

Exploateringsintäkter 0,8 -2,0 -1,2 -3,0 -2,0 -1,0 

Lönekomp 0,0 2,9 2,9 2,3 0,0 2,3 

Avskrivningar  29,8 34,0 4,2 51,0 46,5 4,5 

Pensionskostn. avv. personalkostn. 16,7 12,0 -4,7 18,0 16,0 2,0 

Verksamhetens Nettokostnader 631,3 653,5 22,2 1 004,5 1 002,9 1,6 
       

Finansiering 
      

Skatteintäkter 535,4 526,8 8,7 790,1 800,3 10,2 

Generella statsbidrag & utjämning 160,1 156,8 3,3 235,2 242,1 6,9 

Finansiella  intäkter 6,0 4,1 2,0 6,1 8,6 2,5 

Finansiella kostnader  -3,7 -4,7 0,9 -7,0 -6,5 0,5 

Finansiering totalt 697,6 682,9 14,8 1 024,4 1 044,5 20,1 
       

Årets resultat 66,4 29,4 -7,4 19,9 41,6 21,7 

       
       

Resultat och prognos 2022 
Helårsprognos i förhållande till budget 

För koncernen är det prognostiserade helårsresultatet 47,8 mkr. Det prognostiserade resultatet för 
kommunen 2022 är ett överskott på 41,6 mkr vilket skulle innebära en resultatförbättring med ca 21,7 
mkr jämfört med prognos. Den huvudsakliga anledningen är ökade skatteintäkter och statsbidrag samt 
kompensation för sjuklönekostnader, men även lägre utvecklingstakt och omprioriteringar i 
verksamheten.  Avskrivningarna har blivit lägre än väntat på grund av förseningar i investeringsprojekt.  

Leksandsbostäder prognostiserar en resultatförbättring på 3,8 mkr och Leksand vatten prognostiserar en 
resultatförsämring med ca 0,75 mkr mkr till -4,5 mkr på helår.  

Prognosticerat resultat enligt balanskravsresultatet, det vill säga exklusive realisationsvinster, är 41,6 mkr 
(4,1 % av skatter och bidrag). Den prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till -6,6 
mkr.  

Den stora skillnaden mellan utfall/resultat per augusti och helårsprognos beror framför allt på positiv 
förändring av semesterlöneskulden efter sommarsemestern. Flera verksamheter bedömer hög intensitet 
under hösten. För samhällsutveckling som har ett lågt utfall men prognostiserar underskott förväntas en 
del kostnader för avbrutna vägförrättningar under hösten samt att en avsättning görs för beviljade 
bidragsmedel.    

Kommunen har ändrat modell för driftsredovisning av personalkostnader. Tidigare bokades retroaktiva 
löner så som timlöner, övertid m.m. från december i januari. Från och med 2022 kommer 
personalkostnaderna kostnadsföras per kalenderår. I bokslutet har utfallet av augusti månads retroaktiva 
löner bokats upp mot finansen för att  bokslutet ska kostnadsbelastas med 8 månaders löner.  
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Nedan redovisas större prognosticerade avvikelser mot budget per sektor och avdelning samt för 
bolagen. 

Politik och förvaltningsledning (+4 mkr) 
Reserverna under kommunstyrelsen och kommundirektören bedöms inte behöva utnyttjas under året. 
En del satsningar på kvalitet och ledarskap under kommundirektören tas inom ordinarie ram i år och ett 
par rekryteringar är på plats först under hösten och faller fullt ut kostnadsmässigt under 2023. 
Japanjubiléet har blivit billigare än beräknat. Kommunen har även erhållit återbetalning från Dalarnas 
kommunalförbund.   
 
Verksamhetsstöd (0 mkr) 
Sektor Verksamhetsstöds prognos ligger på 0. Sektorchef prognostiserar ett överskott på 1 mkr på grund 
av försenade utvecklingsinsatser.  Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr på 
grund av övertid och konsultkostnader inom upphandling och på grund av ökade kostnader för drivmedel 
inom fordonsverksamheten. HR – förväntas gå med underskott på 0,5 mkr på grund av förlängning av en 
projekttjänst inom arbetsmiljö.  

IT – har vakanser och frånvaro vilket ger visst överskott på personalkostnader. Stor besparing på licenser 
gör att viss IT-säkerhet tas inom ram.  

Kost och Lokalvård prognos på litet överskott  (0,7 mkr) men mycket osäker prognos. Vakanser och 
Covid-ersättning innebär lägre personalkostnader. Kosten har gjort ett omfattande arbete med att 
anpassa menyer och byta ut livsmedel som blivit dyrare.  

Utbildningssektorn (+3,3 mkr) 
AME/Integration – lite överskott då chef går på sektorchef samt ökade intäkter från migrationsverket. 
Förskola ökar sitt prognostiserade överskott från +0,4 mkr i februari till +2,4 mkr nu i augusti. Färre barn 
och förmåga att anpassa och ställa om verksamheten gör att avdelningen kan sänka kostnaderna. 
Ersättning sjuklön Covid-19 påverkar också positivt, samtidigt har även barnomsorgsavgifterna ökat.  
Grundskola +0,9  mkr. Orsaken är bland annat lägre kostnader för paviljongerna på Sammildsdal än 
budgeterat. Även kostnader för interkommunala ersättningar är lägre än budgeterat. Tällberg, Åkerö, 
Ullvi och Insjön skola redovisar samtidigt alla ett visst underskott.  
Gymnasiet  -0,3 mkr Prognosen fortsatt negativ trots mer medel i ändringsbudget. Ökade behov inom 
GySär, idrott och elever med särskilda behov är orsaken. Stor osäkerhet inför interkommunala 
ersättningar då slutliga utfallet för läsåret ännu inte är klart. 
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Sociala sektorn (-11,9 mkr) 

Sektorchef prognostiserar överskott på grund av ej utnyttjad utbildningsbudget 

Myndighet förväntas göra ett underskott på 3,7 mkr på grund av en kraftig ökning av antalet 
hemtjänsttimmar – både för hemtjänst i egen regi och kommunens externa utförare. 

IFO har ökade kostnader för barn och unga men fortsatt minskade kostnader för bland annat ekonomiskt 
bistånd vilket innebär att budgeten hålls och verksamheten ser ut att klara den besparing som lagts 
under året.  

SÄBO:s prognos har förbättrats från -3,3 mkr i feb till 0 mkr då personalkostnaderna på ett par 
avdelningar på Lyckavägens särskilda boende är lägre än tidigare och lägre än budget. Övriga boenden 
redovisar dock ett visst underskott.  LSS överskott på +1,4 mkr från april har bytts till prognosisterat 
underskott på 1,2 mkr. Vårdtyngden har ökat och gruppbostäderna har mer personal än budgeterat.  

Hemtjänst har störst förändring från tidigare prognos; från -2,4 mkr i april till -9,1 i augusti. Låg 
omsättning på SÄBO innebär överbeläggning på kortidsboende, och att färdigbehandlade patienter blir 
kvar inom Regionen. Ökning med 12.000 timmar inom hemtjänsten jämfört med budget och mycket 
svårt att få vikarier leder till övertid. Extra ersättning betaldes även ut till personal som flyttade 
semestern.  Försenad flytt till Tibble innebär ytterligare 2,4 mkr i ökade/dubbla lokalkostnader under 
2022.  

HSR – 1,4 mkr på grund av ökade kostnader för hjälpmedel och delegering HSL. Öppenvården  
prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr på grund av vakanser. 
 

Samhällsutveckling (-3,5 kr) 
Sektorchef underskott personalkostnader, bland annat kvalitetsutvecklare   

Strategisk planering - färdigt ljus försenat på grund av överklagan vilket innebär att avdelningen 
prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr. Utemiljö underskott på 2,3 mkr beroende på mycket dyr 
vinterväghållning. I år saknas förutsättningar att dra ner på barmarkunderhållet som LBAB brukar 
utnyttja för att parera och klara budget. Fastighetssidan prognostiserar ett underskott på grund av ökade 
kostnader för reparationer och underhåll.  

Myndighet/Bygg prognostiserar ett överskott på 1 mkr på grund av lägre personalkostnader och fortsatt 
höga intäkter.  Fritid – Leksandshallen prognostiserar fortsatt underskott men har minskat från -2 mkr i 
april till -1,3 på helåret.  Kultur redovisar mindre underskott på grund av vikariekostnader och för nytt 
lånesystem. Även vakter och sjukvårdspersonal från midsommar belastar verksamheten. 

 
VIA-nämnden + 1,5 mkr 
Sedan juli 2022 samverkar Rättvik och Leksand inom Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad i 
en gemensam nämnd. Verksamheten förväntas generera ett överskott om ca 2,5 mnkr på helåret där 
Leksands andel motsvarar ca 1,5 mnkr. Överskottet beror framför allt på högre intäkter än budgeterat. 
Totalt sett förväntas intäkterna överstiga budget med 4,7 mkr. Merparten avser statsbidrag för 
kombinationsutbildningar. Beviljat statsbidrag för Lärcentrum 2022 uppgår till 1,1 mkr. Verksamheten 
har även fått besked om att statsbidraget för Kartläggning och validering inte behöver återbetalas. 
Bidraget beviljades för 2021 och det fanns en stor osäkerhet om eventuell återbetalning av del av 
bidraget i årsbokslutet varför 480 tkr reserverades.  
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Personalkostnaderna väntas överstiga budget med ca 1,7 mnkr, vilket beror på anställningar till följd av 
tillkommande projektmedel och ökat antal deltagande. För att matcha behovet och söktrycket har 
verksamheten ökat antalet lärare inom kombinationsutbildning, vård och omsorg samt hotell och 
restaurang. De ökade personalkostnaderna balanseras upp av ökade projektmedel och ökade 
statsbidrag. 

Finans (+21,7 mkr) 
Skatteprognosen skrivits upp med ca 10 mkr sedan ändringsbudgeten och ca 25 mkr jämfört med 
budgeten i nov-21. 

Delar av det prestationsbaserade bidraget inom äldreomsorgen tas som central intäkt redan i år, 
tillsammans med extra obudgeterad ersättning för att hantera effekter av kriget i Ukraina ger detta 6,7 
mkr. Exploateringsintäkterna lägre än väntat vilket gör att prognosen skrivs ned.  

Pensionskostnaderna i nivå med budget 2022. Högre personalkostnader ger ett litet plus i den interna 
omfördelningen av PO-påslag. Finansiella kostnaderna lite lägre än budget trots ökad upplåning. Äldre 
lån med högre ränta har omsatts och finansiella kostnaden för pensioner ökar först 2023. De finansiella 
intäkterna ärr högre än budget på grund av högre utdelning från DalaEnergi. 

Leksand Vatten AB 
För helåret är prognosen -4,5 mkr mot budgeterat -3.7 mkr. 

Det beräknade utfallet före bokslutsdispositioner 2022 är -4.574 tkr mot budgeterat -3.824 tkr. Utfallet 
per 2022-08-31 är + 14.424 tkr mot budgeterat -2.550 tkr, den stora avvikelsen beror på intäkter från 
anläggningsavgifter som kommer att periodiseras per 2022-12-31. Det beräknade resultatet för VA-
verksamheten 2022 ligger i paritet med budget. Kostnader från DVAAB beräknas bli lägre och intäkter 
större än budget medan produktionskostnader och räntekostnader beräknas bli större än budget. 

Det beräknade resultatet för avfalls-verksamheten 2022 beräknas avvika med 750 tkr från budget vilket 
kan förklaras av större produktionskostnader p g a inflation och rådande omvärldsfaktorer.  

Avfallsverksamhetens beräknade utfall 2022 är -2.891 tkr mot budgeterat -2.141 tkr. Avfalls-
verksamhetens utfall per 2022-08-31 är -775 tkr mot budgeterat -1.428 tkr. 

Leksandsbostäder 
För perioden redovisas ett positivt resultat med +9,4 mkr (13,3 mkr) före bokslutsdispositioner. 
Avvikelsen är att hänföra till ett flertal både positiva och negativa orsaker varav kan nämnas: taxebundna 
och uppvärmning ger ett överskott mot budget, trots att kostnaden ökat, lägre kostnad för 
grönyteskötsel samt lägre kostnad för fastighetsskatt. Det högre ränteläget har inte så stor påverkan 
innevarande år, i prognosen räknar bolaget med en kostnadsökning på -170 tkr. 

Prognostiserat resultat för helåret förväntas bli positivt, ett resultat på ca +10,8 mkr vilket är 3,8 mkr 
bättre än budgeterat.  
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt (mkr) Utfall 202208 Prognos 2022 Budget 2022 
Avvikelse 2022 

prognos/ budget 

Förvaltningsledning 0,0 2,0 11,9 9,9 
Sektor verksamhetsstöd 1,9 4,5 5,1 0,6 
Utbildningssektorn 5,4 6,2 11,1 4,9 
Sociala sektorn 0,5 1,7 1,7 0 
Samhällsutveckling 49.9 76,4 124,7 47,1 
VIA-nämnden 0,0 0,2 0,2 0 
Totalt 57,63 91,0 154,7 62,4 
Varav Exploatering 1,3 5,2 44,1 38,7 

 

Till och med augusti har 37% av investeringsbudgeten utnyttjats och prognosen på helår är ca 90 mkr 
vilket skulle motsvara 63% av budgeten.   

De flesta stora projekt har slutförts eller är är snart slutförda så som sporthallen och ombyggnationen av 
den gamla boende delen av det särskilda boendet i Tibble.  Exploateringen av Lummerhöjden är 
försenade och liksom flera andra investeringar kopplade till exploatering. Men även 
verksamhetssystemet inom Utbildningssektorn och planerade investeringar inom säkerhet och 
beredskap kommer genomföras först under 2023 eller 2024.  

LVAB har fram till 31 augusti ett utfall på ca 27 mkr inom investeringsverksamheten jämfört med budget 
på 85 mkr mkr.  Överföringsledningen mellan Tällberg-Övermo slutfördes under året medan 
investeringarna i VA utbyggnaden Heden och Lummerhöjden inte kommit igång ännu.  

LBAB har under året en Investeringsplan på 137,4 mkr för nyinvesteringsprojekt och 31,4 mkr för 
reinvesteringar. Två stora projekt som pågår är nyproduktion av bostäder i kv.Stjärnan samt 
ombyggnation av till lokaler i det tidigare äldreboendet i Tibble. Bostadsprojekten Paraden, Grewesmuhl 
samt Edshult storkök är framskjutna i tid och därför prognostiseras ett utfall om 112,2 mkr för 
nyinvesteringar. För reinvesteringar har vissa omdisponeringar inom ramen gjorts utfall prognostiseras 
till 31,7 mkr.   
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