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2. Taxan gäller från 1 januari 2023 och ersätter tidigare taxa. 

2022/1156    

7 VA-taxa 2023 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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2. Taxan gäller från 1 januari 2023. 
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Reviderade riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 
Förslag till beslut: 
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1. Anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och  
    resultatutjämningsreserv. 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands  
    kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01. 
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12 Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023. 
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från  
    och med 1 januari 2023. 

2022/264    

13 Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av  
    fastigheten Björken 200:37. 
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14 Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 
Förslag till beslut: 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av  
    fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna  
    avtalet. 
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15 Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut: 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten  
    och Avfall AB. 

2022/214    
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2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga  
    ägarkommuner fattar likalydande beslut. 

16 Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut  
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut  
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18 Sammanträdesordning kommunstyrelsen 2023 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut  
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2023. 
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19 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut  
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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Mål och budget 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2023-2025 tar sin 
utgångspunkt i beslutade ramar för 2022-2024 inklusive beslutade åtgärder 
och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom utbildningssektorn 
och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för förändrade 
lokalkostnader, kapitalkostnader, samt för lönerelaterade kostnader så som 
kommande löneökningar och pensioner.  
Efter ett par år med ökade skatteintäkter och god tillväxt går vi in i ett helt 
annat läge kommande år. Vi är på väg in i en lågkonjunktur med sämre 
tillväxt samtidigt som kommunen utöver ökad efterfrågan har mycket stora 
kostnadsökningar framför sig till följd av ökad inflation, höjda energipriser, 
nytt pensionsavtal och höjda räntor. Leksands avgift inom kostnads-
utjämningen för LSS ökar dessutom med ytterligare 9 mkr från 2023.  
Den globala ekonomiska utvecklingen är dyster det närmaste året, och den 
säkerhetspolitiska utvecklingen är oroväckande.  
Det finns en stor osäkerhet kring inflationens effekter på kommunens 
kostnader kommande år. Bedömningen är att kostnadsökningarna kommer 
slå ojämnt och inte bli lika höga inom alla verksamheter. Någon generell 
uppräkning för inflation har därför inte gjorts men en justering har lagts 
inom områden där vi redan nu ser att det saknas förutsättningar att klara 
kostnadsökningen inom ram så som exempelvis vägentreprenader, drivmedel 
och livsmedel.  Medel har dock avsatts centralt för kostnadsökningar kopplat 
till bland annat hyror, taxebundna kostnader och förbrukningsmaterial. 
Medlen kan fördelas ut när uppräkning av hyror och andra avtal är klara 
senare under hösten.  
De stora osäkerheterna i budgeten på kostnadssidan är pensioner, elpriser, 
höjda räntor och kommande avtalsrörelse. En viss osäkerhet finns även kring 
initiala merkostnader för införandet av heltid som norm.  
För att klara kommunens fortsatta utvecklingsambitioner är det viktigt att 
kommunen har ett positivt resultat. Prioriteringar har gjorts men ett fortsatt 
arbete med att analysera och följa kostnadsutvecklingen måste göras under 
2023 för att kommunen ska komma ner i kostnadsnivå. Förvaltningens 
förslag till budget innebär att resultatutjämningsreserven utnyttjas.  
Förvaltningens förslag på resultatmål är: 

• 2023:   - 12,4 mkr 

• 2024:   -   4,3 mkr  

• 2025:   + 18,2 mkr 
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De föreslagna ramarna innebär att kommunen inte når målet om 2% 
överskott under planeringsperioden. Resultatmål för 2024-2025 utgör en 
framskrivning av verksamheten och skatteunderlagsprognos från augusti 
2022 och befolkningsutfall till och med augusti 2022. 
Investeringarna föreslås uppgå till ca 103,7 mkr under 2023. Målet för 
självfinansieringsgrad föreslås ligga på 75% under planeringsperioden.  
Skattesatsen föreslås oförändrad på 21,82 kr.  
 

Förslag till beslut 
 

1. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 
2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2026. 

2. Uppdra till förvaltningen att senast i april 2023 återkomma med 
förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans.  
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2023-2025 inklusive 
investeringsbudget.  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis Smids kommundirektör 
Ann-Charlotte Zackrisson ekonomichef 
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Inledning  
Sedan våren 2020 har samhället både präglats och förändrats på grund av den globala pandemin. 
Lättnaden och förhoppningarna när pandemirestriktionerna släppte i början av februari byttes snabbt 
mot bestörtning och förtvivlan när Ryssland invaderade Ukraina bara ett par veckor senare. Över en 
natt förändrades de säkerhetspolitiska och ekonomiska utsikterna för en lång tid framöver. 
Osäkerheterna framåt är mycket stora och har ökat under året med en inflation som fortsätter stiga 
och ett krig som pågår utan synbart slut. Optimismen och omstarten efter pandemin har helt kommit 
av sig och vi är på väg in i en lågkonjunktur. Välfärden är fortsatt central men i samhällsdebatten har 
fokus delvis flyttats till försvars- och säkerhetsfrågor, el-brist, nya ekonomiska utmaningar och en 
allmän osäkerhet inför världsläget och framtiden.  
 
I mångt och mycket har kommunens verksamheter återgått till vad som troligen får ses som ett nytt 
normalläge efter pandemin. Vi har lärt oss leva med Covid och kan hantera mindre utbrott. Vi har 
fysiska möten när så behövs men har effektiviserat samverkan och forum där de digitala formerna 
passar bättre, och vi har utvecklat vår service för att också kunna möta medborgarna digitalt. Många 
medarbetare som har möjlighet fortsätter att arbeta hemma ett par dagar i veckan, och ser att detta 
bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.  
 
Arbetet med att implementera den nya visionen med sikte på 2030 har inletts och vägleder 
organisationen redan under 2022. Den nya visionen utgår från Agenda 2030:s tre perspektiv om social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förvaltningen har med utgångspunkt från visionen tagit fram 
förslag på ett antal mål och indikatorer som kan fungera som nedbrytning och konkretisering av 
visionen.  
 
Planeringen har även i år präglats av återhållsamhet då behoven och de ekonomiska förutsättningarna 
gör att kommunen inte når önskvärda resultatmål. Det ekonomiska läget är mycket kärvt för i stort sett 
alla kommuner. Ett nytt pensionsavtal inom sektorn, lägre tillväxt, högre räntor och hög inflation delar 
vi med övriga kommunsverige. Leksand har även en kraftigt ökad avgift inom LSS-utjämningen, ökade 
behov inom framför allt äldreomsorgen och grundskolan, nya investeringar i lokaler samt ökade 
kostnader inom IT och IT-säkerhet som ytterligare påverkar budgeten under 2023.  Kommunen står 
inför stora utmaningar i och med den demografiska utvecklingen och redan under 2022 kommer 
ytterligare 18 platser på det särskilda boendet på Lyckavägen att öppna. Samtidigt ökar antalet barn i 
grundskolan och fler klasser behöver öppnas.    
 
Leksand fortsätter att växa och att utvecklas och antalet invånare fortsätter att öka. Trycket på 
bostäder är fortsatt mycket högt och under 2023 kommer Leksandsbostäders byggnation av 46 
lägenheter på Storgärdet stå klara för inflyttning. Men många projekt är försenade på grund av långa 
processer och flera överklaganden. De långa processerna driver tid och resurser för kommunen.  
 
Kommunen har under året fortsatt att arbeta med standardkostnader och med att analysera 
verksamheten i syfte att höja kvaliteten och effektiviteten. Alla verksamheter ska veta vad som 
påverkar kvalitet och kostnad. Detta är ett arbete som har gett resultat och som ger kommunen bättre 
förutsättningar att styra och utveckla verksamheten.  
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Inriktning och prioriteringar 
Vi har under en längre tid identifierat den demografiska utmaningen med allt fler äldre, samtidigt som 
antalet invånare i arbetsför ålder inte ökar på motsvarande sätt. Resursbehovet fortsätter att öka inom 
äldreomsorgen i takt med att efterfrågan ökar både vad gäller SÄBO-platser och inom hemtjänsten.  
 
I Leksand ökar även antalet barn inom grundskolan och ytterligare klasser öppnas. Från hösten 2022 tas 
den nya flygeln på Sammilsdal i bruk. Utbyggnaden innebär en bättre lärmiljö och arbetsmiljö för elever 
och lärare. Förutom nya lokaler och volymjusteringar tillförs ytterligare resurser för att kunna stödja 
elever med särskilda behov, vilket bland annat är kvotflyktingar. Ytterligare medel tillfördes i 
ändringsbudgeten i juni 2022. Jämfört med ursprungligt beslut i mål och budget 2022 ökar ramen med 
ca 10 mkr för grundskolan.  
 
Pandemin innebar stora påfrestningar för hela samhället och även för kommunen som organisation. 
Samtidigt har pandemin även fört med sig ett lärande och verksamhetsutveckling inom många områden. 
För kommunen har den digitala omställningen gått fort, både var gäller arbetssätt internt och genom en 
stor mängd nya externa e-tjänster. Satsningen på digitalisering kommer fortsätta kommande år. Det 
handlar dels om att utnyttja möjligheten till automation i kommunens verksamheter, dels om att erbjuda 
ökad service till kommunens medborgare. Men det förändrade säkerhetspolitiska läget och vårt ständigt 
ökande beroende av fungerande och säkra IT-system har även inneburit ökat fokus på IT- och 
informationssäkerhet. Här görs en stor satsning redan under 2022 men den kommer fortsätta även 
under 2023. Kommunen rekryterar under 2022 även en säkerhet- och beredskapschef som kommer leda 
och samordna säkerhetsarbetet. Händelserna i vår omvärld har medfört att säkerhetsfrågorna blivit 
viktiga och arbetet med att stärka beredskapen både i händelse av kris och krig kommer troligen vara en 
prioritering under många år framöver.   
 
Hållbarhetsarbetet kommer fortsatt vara en prioritering. En satsning görs för att implementera de nya 
miljömålen och organisationen kommer förstärkas med en hållbarhetschef.  
 
Sjukskrivningarna har under pandemin varit mycket höga, men har under 2022 börjat återgå till mer 
normala nivåer. Sjukskrivningarna i kommunen är dock även utan en pandemi relativt höga inom vissa 
verksamheter. Orsakerna till sjukskrivningarna varierar men ett ytterligare förebyggande arbete kring 
arbetsmiljö och hälsa har påbörjats och friskvårdssatsningen införs stegvis. Arbetet med att kartlägga 
chefernas förutsättningar inom Chefoskopet har inletts under 2022. Under 2023 kommer det vara viktigt 
att arbetet med att omsätta och implementera resultatet kommer i gång. Detta kommer sannolikt 
innebära förändrade arbetssätt och ändrade prioriteringar inom vissa verksamheter. Ett utökat stöd 
genomförs redan under 2022 där mer resurser avsätts till ett centralt HR-stöd vilket innebär att 
verksamheterna får mer operativt stöd i personalfrågor.  
 
Samarbetet och samverkan med Leksandsbostäder fortsätter att stärkas, men samverkan stärks även 
med våra grannkommuner genom den gemensamma VIA-nämnden och IT-samverkan med mera. 
 
 
Politik och Förvaltningsledning 
Den utredare som planerades för 2023 anställdes under hösten 2022 och har placerats inom 
verksamhetsstöd i rollen som kommunstrateg.  Den nya tjänsten säkerhet- och beredskapschef placeras 
under förvaltningsledningen och medlen för arbetsmiljö och ledarskap som tillfördes under 2022 finns 
kvar även under 2023. Brand norra Dalarna har sedan 2021 haft utmaningar att hålla sig inom budget, 
och ser även ut att göra ett underskott 2022. Ytterligare medel avsätts räddningstjänsten för 2023 för att 
täcka ökade pensionskostnader och för utbildningskostnader.  
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Under förvaltningsledning ligger även en mindre reserv på 0,5 mkr för att kunna hantera utredningar, 
behov av konsultstöd eller andra oförutsedda kostnader. Motsvarande reserv finns även inom 
kommunstyrelsen.  
 
Sektorn för verksamhetsstöd 
Verksamhetsstöds uppdrag är att skapa förutsättningar för att Leksands kommun som organisation ska 
kunna leverera den bästa servicen till dom kommunen är till för. Varje medarbetare ska varje dag ha 
förutsättningar för att ha en bra dag på jobbet. Det görs genom att sektorn leder och utvecklar 
organisationen i samarbete med verksamheterna. Det stöd som ges ska vara professionellt och 
samordnat, samt skapa mervärde för hela organisationen.  
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 
Övergripande utmaningar framöver är att få en hållbar och sund ekonomi, att se till att kommunen har 
en god kompetensförsörjning och fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare, att kunna möta de krav och 
förväntningar på digitalisering och IT-infrastrukturutveckling som finns från både medborgare och 
verksamheterna samt att hantera snabba omställningar och uppfylla ökade krav på stödfunktioner. 
Sektorn kommer även fortsatt stärka och prioritera arbetet med informationssäkerhet. 
 
Prioriterade områden att arbeta med är: 

• Miljö och hållbarhet med fokus på kost, lokalvård och IT 
• Digitalisering och automation med fokus på digitala och/eller automatiserade administrativa 

processer, digitala utbildningsinsatser och utveckling av e-tjänsteplattformen 
• Arbetsmiljö med fokus på ledarskap, medarbetarskap och utökat HR-stöd  
• IT- och informationssäkerhet 
• Strategisk styrning och analys 

 
Ökade behov har identifierats inom flera verksamheter men för 2023 görs prioriteringen på IT och IT-
säkerhet, en kommunstrateg, en HR-strateg samt att ytterligare medel avsätts för fordon 
både i form av ytterligare fordon till hemtjänsten och för de kraftigt ökade drivmedelspriserna. 
Sektorn får även viss kompensation för de högre livsmedelspriserna.  
 
Utbildningssektorn 
Sektorns huvuduppdrag är att arbeta för att samtliga barn och elever ska få den utbildning och omsorg 
de har rätt till enligt styrdokumenten. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar den 
dagliga verksamheten. Sektorns samtliga enheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att på 
bästa sätt driva utvecklingen i positiv riktning. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

Att bli en av Sveriges bästa skolkommuner genom att kunna erbjuda en av Sveriges främsta grundskolor 
är en tydlig inriktning i den nya visionen. För att nå visionen kommer sektorn arbeta mot två huvudmål: 

• En god utbildning för alla 
• Barn och elever har tillit till sin egen förmåga och utbildas till demokratiska medborgare. 

 
Förskolan i Leksand fortsätter att utvecklas. Den övergripande målsättningen är att nå en likvärdig 
förskola. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov, där omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till 
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aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Det har tagits 
ett helhetsgrepp kring det systematiska kvalitetsarbetet där avsikten är en tydligare koppling till 
läroplanen och dokumentation av barnens progression. Ett arbete som också kommer att bidra till hög 
kvalitet i grundskolan. Förskolans ambition är att ligga i framkant, genom att ha förste förskollärare samt 
på ett strukturerat sätt kompetensutveckla personalen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
Vidare är målsättningen att genom att ligga i framkant bli en attraktiv arbetsgivare för att både kunna 
behålla och rekrytera personal.  

Förskolan Igelkotten i Siljansnäs är i stort behov av renovering och förutsättningar finns för att även 
flytta avdelningen på Lissgården för att få en sammanhållen förskola som skulle ge bättre förutsättningar 
för resurs- och personalplanering.   

Grundskolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Avdelningen för grundskolan 
driver sedan ett par år ett utvecklingsarbete för att nå högre kvalitet. Detta arbete har utmynnat i att två 
områden har identifierats, vilka är elevernas motivation respektive skolans organisation.  

Inför höstterminen 2023 har utökade lokalbehov identifieras i Tällberg där skolan enligt prognos 
kommer behöva gå över till ren a-form i alla årskurser. Detta ryms inte inom nuvarande byggnad utan 
ytterligare lokaler skulle då behöva etableras, antingen i form av en ny permanent byggnad eller som 
tillfälliga paviljonger. Budget för ny byggnad finns inte med i förvaltningens budget då vägen framåt 
kräver lite ytterligare utredning. Beslut om inriktning och ytterligare budgetmedel kan därför behöva 
fattas särskilt i frågan. Kommunens slöjd- och hemkunskapssalar behöver renoveras. Sektorn har tagit 
fram ett förslag kring renovering och ombyggnation av slöjd- och hemkunskapssalarna på Sammilsdal 
med en beräknad kostnad på ca 5 mkr. Denna investering finns inte med i förvaltningens förslag men kan 
komma att tillkomma under året efter utredning/förstudie.  

Leksands gymnasium är den enda gymnasieskolan i kommunen och erbjuder ett brett utbud av program. 
Det finns fyra yrkesförberedande och fem högskoleförberedande program, gymnasial lärlingsutbildning, 
gymnasiesärskola och introduktionsprogram på skolan. Huvuduppdraget för gymnasieskolan är att 
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. 
Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 
utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. 

Under läsåret 2021/2022 bröts den positiva trenden vad gäller interkommunala ersättningar för elever 
som väljer att studera på annan ort. För läsåret 2021-2022 var det strax under 40 % av eleverna från 
Leksand som valde att studera i annan kommun. Många elever från andra kommuner söker sig samtidigt 
till Leksand vilket är mycket positivt men en analys och översyn över de ökade IKE ersättningarna bör 
göras då avvikelsen från standardkostnaderna har ökat under 2021 och förväntas öka även under 2022 
då ytterligare medel tillförts just för att kompensera för ökade interkommunala ersättningar.   

Kulturskolans utbud finns på varje grundskola i kommunen. Stor vikt läggs på 
orkester/ensembleverksamhet samt på utåtriktad verksamhet/konsertverksamhet. Kulturskolan har 
cirka 600 elever och gör omkring 90 konserter och framträdanden varje år. Ett arbete görs för att 
säkerställa likvärdiga förutsättningar att delta i verksamheten. Den nya sporthallen skapar bra 
förutsättningar för dansverksamheten inom kultutskolans regikulturskolan.  

Sociala sektorn 
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I den sociala sektorn genomfördes inför 2022 en omorganisation.  Äldreomsorgen delades upp i tre 
avdelningar: särskilt boende, ordinärt boende samt HSR-enheten (hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering). Avdelning funktionshinder och stöd delas upp i två avdelningar: LSS verksamhet och 
socialpsykiatrin samt  öppenvården. Inom avdelning myndighet ingår myndighetsutövning för 
äldreomsorgen, socialpsykiatrin, LSS och individ- och familjeomsorgen. Kommunen fortsätter utveckla 
verksamheten inom särskilda boenden för äldre. Nya boendet på Lyckavägen som invigdes i december 
2021 kommer att utöka det totala antalet platser med 18, vilka samtliga beräknas öppna under 2022. 
Ytterligare platser finns bland annat på Edshult i form av plomberade avdelningar, men planeringen för 
ytterligare särskilt boende kan komma att behöva initieras då behovet fortsätter att öka.  
Under 2023 kommer även dagverksamhet, hemtjänst, korttidsavdelning samt HSR-enheten flytta till 
Leksandsbostäders fastighet Lycka/Tibble. Att fortsatt samlokalisera verksamheten innebär många 
fördelar. Dock ser vi att lokalkostnaderna ökar jämfört med nuvarande hyresavtal. Bedömningen är dock 
att en anpassning av lokalerna på Limsjögården hade blivit ännu dyrare.   

I Leksand finns det i dag en privat utövare förutom kommunens hemtjänst. Utöver hemtjänst kan den 
enskilde ansöka om dagverksamhet, anhörigstöd, korttidsvård och växelvård. Efterfrågan på hemtjänst 
ökar i takt med en äldre befolkning och under 2022 har antalet brukare ökat med cirka 35 kunder till 295 
kunder som har insatser i hemtjänsten varje månad. 220 av kunderna finns i den egna hemtjänsten och 
75 i extern regi. 

LSS verksamheten utför insatser för personer enligt ”Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade” (LSS). Det är olika former av insatser, boenden, personlig assistans, avlösarservice i 
hemmet, ledsagarservice, kontaktpersoner, korttidstillsyn och kortidsvistelse. Idag ges insatser inom LSS 
till runt 95 personer. I Leksand finns 4 gruppboende och ett serviceboende. Som ett av de prioriterade 
områdena i visionen arbetar sektorn med att utveckla verksamheten inom LSS. Kostnadsmässigt ligger 
kommunen högt inom LSS. För att komma till rätta med det arbetar sektorn bland annat med att se över 
personaltätheten och anpassa bemanningen. Detta arbete förväntas få visst genomslag under 2023.   

Inom myndighetsutövning ingår individ och familjeomsorgen som består av barn-, ungdoms- och 
vuxengrupp och har ansvar för mottagning, utredning och beslut om insatser. Inom öppenvården finns 
familjeteamet, ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjerådgivningen, Haga missbruk och 
anhörigstöd. En omställning av arbetet har gjorts under 2022 och kostnaderna har minskat betydligt. Det 
besparingsuppdrag som lades på verksamheten har Individ och familjeomsorgen klarat. Förutom 
förändrade arbetssätt har placeringskostnaderna sjunkit och försörjningsstödet minskat. Mot bakgrund 
av det förändrade ekonomiska läget kan behoven komma att öka och försörjningsstödet är ett område 
som kommunen behöver följa.  

Mål och prioriteringar för verksamheten under perioden 

• Introduktionen till alla nya och ”nygamla” vikarier samt tillsvidareanställda ska utvecklas så att både 
personal och kunder känner trygghet och en ökad nöjdhet. 

• Ensamheten bland de äldre på särskilt boende minskas genom ett ökat utbud av aktiviteter.  
• Minskade personalgrupper ska ge utrymme för cheferna att fokusera mer på verksamhetsutveckling 

och arbetsmiljön vilket i sin tur ska leda till en förbättring gällande frisknärvaron. 
• Ett verksamhetsanpassat schema där personalen är delaktiga i schemaläggningen ska införas inom 

hemtjänsten, detta bidrar till att färre personal besöker färre kunder under en 14 dagars period och 
förbättrar personalkontinuiteten. 

• Inom LSS ska arbetet fortsätta med att utveckla brukarnas delaktighet i bestämmande över saker 
som är viktiga för dem, bland annat aktiviteter.  
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• Medarbetarna ska erbjudas heltidstjänster så att kompetensförsörjningen tryggas och att 
vikariebehovet och övertiden minskar.  

 

Arbetet med de nya nationella riktlinjerna om att säkerställa en god och nära vård ökar tryggheten för 
kunderna att bo kvar hemma längre. Det kräver utbildning, ett förändrat arbetssätt, engagemang och tid 
av medarbetare och chefer. Här har Leksand kommit långt och kommunen har även en god bemanning 
inom HSR och ytterligare resurser tillförs när nya avdelningar öppnar inom kommunens särskilda 
boenden.  Äldreomsorgen har varit i fokus under pandemin och en rad satsningar och bidrag har 
beviljats. Bidrag har beslutats för att minska antalet timanställda och öka antalet sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Leksand är en av de kommuner som lyckats bra med att uppnå kriterierna och erhöll 
under 2022 drygt 16 mkr från det prestationsbaserade bidraget. Möjlighet finns även att söka medel 
under 2022 som utbetalas 2023 och även kan nyttjas 2024.  

En fortsatt satsning sker på välfärdstekniska hjälpmedel genom en välfärdstekniker och en ny 
strategiplan för e-hälsa. En satsning görs även på ytterligare en verksamhetsutvecklare inom sektorn 
som ska kunna stödja i det förändringsarbete som påbörjats.   

Sektorn kommer fortsätta satsningen för att få ner sjukfrånvaron. Sektorn har sett över kort- och 
långtidsfrånvaro, följer sjukrutiner och verkar för en aktiv rehabiliteringsprocess.  

Den äldresatsning som staten beslutade om inför 2021 lades som ett generellt bidrag under 2021 då 
kravet på återbetalning togs bort och detta utökade sektorns ram med motsvarade belopp. Inför 2022 
återförs krav på återbetalning och satsningen kommer därför redovisas som en intäkt. Ramen minskades 
därmed 2022 med motsvarande cirka 9 mkr och även för 2023 är bedömningen att bidraget ska ses som 
ett riktat bidrag och det kommer därmed redovisas direkt i sektorn. Äldreomsorgen har hittills erhållit 4 
mkr i budgetförstärkning för att stödja arbetet med heltid som norm. Under planeringsperioden tillförs 
ett tillfälligt omställningsstöd på ytterligare 2,5 mkr per år. Det finns dock utmaningar med genom-
förandet, och om schemaläggningen inte kan anpassas så att behovet av vikarier och övertid minskas 
kan införandet komma att innebära en betydande merkostnad. Underskottet inom äldreomsorgen 
beräknas bli stort 2022 och det finns risk att underskottet består även 2022. Utmaningarna med 
bemanning förväntas till viss del lösas med heltid som norm men kompetensförsörjningen är fortsatt en 
utmaning. Ett arbete med att se över organisation och bemanning har inletts för att säkerställa rätt 
personaltäthet inom sektorn. Verksamheten ligger historiskt sett över standardkostnaderna inom LSS 
samt IFO och under 2021 ökade avvikelsen även inom äldreomsorgen. Det är viktigt att kommunen 
fortsätter utveckla verksamheten och skapar långsiktiga förutsättningar så att kommunen kan möta de 
ökade behov vi ser fram mot 2030.   

Sektorn för samhällsutveckling  

Sektorns huvuduppdrag är att bidra till en hållbar tillväxt i kommunen och skapar en trygg och god 
livskvalitet för kommunens medborgare. Det görs genom att fatta långsiktiga beslut, visa på engagemang 
och drivkraft framåt, kontinuerligt utveckla våra tjänster, och ha ett tydligt kund- och 
medborgarperspektiv.   

Sektorn utför sitt uppdrag genom att planera utifrån ett hållbart helhetsperspektiv och ge 
förutsättningar för att bygga nya bostäder eller lokaler. Dessa områden exploateras med hänsyn till 
miljö- och kulturvärden genom att låta det moderna Leksand växa fram med utgångspunkt från de 
värden som finns. Sektorn arbetar för att medborgarna ska få tillgång till fin natur och ett rikt fritidsliv, 
en attraktiv livsmiljö med ett rikt och varierat kulturutbud. 
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Sektorn ansvarar för kommunens översiktsplan, Leksands miljömål och andra strategiska dokument. 
Kommunen utför kontroll och tillsyn inom områdena alkohol och tobak, bygg, livsmedel, miljö- och 
hälsoskydd och trafik för att alla som bor, arbetar eller besöker kommunen ska känna sig trygga med att 
äta, dricka och vistas här. Sektorn arbetar för en god miljö så att kommunen ska vara attraktiv och 
hållbar för kommande generationer. 
 
Sektorn ger råd och service till företag och enskilda i kommunen som vill bygga eller starta nya 
verksamheter. Sektorn stödjer och utvecklar även befintliga verksamheter med bland annat en funktion 
som exploateringslots. Samarbetet och stöd till ideella föreningar inom kultur- och fritidsområdet är 
viktig och utvecklas under 2022 bland annat via nya föreningsbidrag.  
 
Leksand driver en bred och utvecklande biblioteksverksamhet för att öka läsandet i alla åldrar med fokus 
på de yngre och sköter även kulturfastigheter, museum och ordnar utställningar i kulturhuset. Leksand 
har mycket fina förutsättningar för friluftsliv och det är ett prioriterat uppdrag att förvalta och utveckla 
fritidsanläggningar och områden såsom Granberget, Siljansvallen och Leksandshallen. 
 
Mål och prioriteringar för verksamheten under planeringsperioden 
Sektorn kommer under 2023 stärka det strategiska arbetet inom sektorns ansvarsområden. För att 
stärka hållbarhetsarbetet och implementeringen av kommunens nya miljömål rekryteras en 
hållbarhetschef. Förstärkningar har även gjorts på exploateringssidan för att komma vidare med de 
prioriterade områdena och skapa förutsättningar för både nya bostäder och företagsetableringar.  En 
förstärkning på plan- och kartavdelningen kommer också genomföras för att klara av det ökade trycket  
och säkerställa att kommunen inte blir en flaskhals i strategiska utvecklingsinitiativ. Sektorn kommer 
även behöva en viss förstärkning i samband med öppnandet av nya sporthallen samt för det 
dalagemensamma bibliotek som kommer innebära högre kostnader. 
 
Sedan årsskiftet 2022 har sektorn tagit över budgeten för fastigheter. Den besparing som lades inom 
ramen för förvaltningsuppdraget har i huvudsak realiserats men ökade drivmedelspriser och ett nytt 
entreprenadavtal innebär samtidigt att kostnader inom utemiljö/gata-park ökar med ca 2 mkr 2023.  
 
Prioriterade investeringar är Moskogsvägen, erosionsåtgärder Åkersön, utbyggnad av gång- och 
cykelvägar, och renovering av förskolan Igelkotten i Siljansnäs. Att komma i mål med påbörjade 
exploateringsprojekt är angeläget där Lummerhöjden är en av kommunens viktigaste satsningar. Planer 
finns även för Tunsta. Investeringsmedel finns avsatta för Lummerhöjden 2022 som inte kommer 
utnyttjas under 2022. En översyn av behov av investeringsmedel för exploateringsprojekten ska göras 
tillsammans med Leksand Vatten och en stor del av avsatta och ej utnyttjade medel för 2022 kommer 
flyttas till 2023 och 2024.  
 
Den digitala samhällsbyggnadsprocessen är ett nationellt initiativ som Boverket har fått uppdrag av 
regeringen att leda. Boverket skriver följande:  
 
” Boverket vill göra det möjligt att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Genom en effektiv 
samhällsbyggnadsprocess och en effektivare plan- och bygglag kan vi bidra till en hållbar 
samhällsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. I det nya uppdraget får vi möjlighet att fortsätta att 
utveckla digitala arbetssätt som gör det enklare för medborgare, handläggare på kommunen, aktörer 
inom byggsektorn och beslutsfattare.” 
 
Arbetet med att upprätthålla god kvalitet och service till kommunens medborgare gällande 
myndighetsutövning fortsätter, såsom exempelvis säkerställa att handläggningstider minimeras.  
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Arbetet med enskilda vägar förväntas fortsätta och och riktlinjer för beslutade bidrag, avtal med 
vägföreningar med mera kommer att arbetas fram.  

 
 
Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige  
Den nationella och globala ekonomin återhämtade sig över förväntan under 2021 och skatteintäkterna 
överträffade prognoserna. Inledningen av 2022 präglades av optimism och vi var på väg in i en mild 
högkonjunktur. Prognoserna pekade mot en realökning av skatteunderlaget kommande år.  
I slutet av februari förändrades dock både de säkerhetspolitiska och ekonomiska förutsättningarna 
radikalt. Stor osäkerhet råder och den höga inflationen innebär att skattekraften urholkas och prognosen 
för skatteunderlaget från 2023 och framåt är mycket osäker och har under året gradvis justerats nedåt.  
 
Vi har sett en ökad oro på finansmarknaderna och räntorna som redan var på väg upp har stigit 
ytterligare under året. Inflationen ökar just nu brett och detta påverkar hushållens köpkraft och 
efterfrågan. För kommunerna innebär inflationen betydligt högre kostnader som blivit kännbara redan 
under 2022.  
 
SCB:s senaste befolkningsprognos bekräftar att andelen av befolkningen över 80 år fortsätter att öka, 
men i Leksand har vi även sett en ökning av antalet barn i grundskolan. Behoven av välfärdstjänster 
förutspås öka för Leksands del, liksom för riket i övrigt. För att klara uppdraget och generera ett 
överskott som gör det möjligt för Leksand att fortsatt investera för framtiden behöver resultatnivåerna 
öka framgent. Grundprincipen är därför att verksamhetsförändringar och kostnadsökningar så långt det 
är möjligt ska finansieras inom befintliga ramar. Verksamhets- och kostnadsökningar måste därför i 
möjligaste mån mötas av omprioriteringar. Vissa volymjusteringar behöver göras men full kompensation 
förväntas inte rymmas inom det finansiella utrymmet kommunen har. 
 
Från pandemi till krig och flyktingströmmar 
Miljontals människor har flytt kriget i Ukraina, och om kriget blir långvarigt kommer troligen även Sverige 
och Leksand att få ta emot ett större antal flyktingar. I dagsläget har antalet flyktingar varit lägre än 
förväntat men utvecklingen av kriget gör att läget kan förändras snabbt. Kommunernas ökade ansvar för 
bostäder och etablering innebär en ytterligare utmaning men ett gediget arbete har gjorts under 2022 
för att förbereda för ett bra mottagande. I budgeten räknar kommunen med att kostnaderna för 
flyktingarna från Ukraina kommer täckas av staten/Migrationsverket.  
 
Kriget i Ukraina har även ritat om den säkerhetspolitiska kartan där läget i omvärlden gör att arbetet 
med säkerhet och beredskap och det civila försvaret måste accelereras. Skyddet inom IT- och 
informationssäkerhet måste stärkas. Leksand har prioriterat arbetet under 2022, men det kommer med 
all sannolikhet vara en prioritering under hela planeringsperioden. 
 

 
Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun  
Skatter och bidrag 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar i nominella termer men urholkas och förväntas bli negativ 2023 på 
grund av inflationen. För Leksands del ökar även kommunens avgift inom LSS-utjämningen med cirka 9 
mkr inför 2023 utan att motsvarande besparing kan göras inom den egna verksamheten.  
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Leksand redovisade under 2021 ett resultat som låg långt över budgeterat resultat, mycket beroende på 
de extra statsbidragen men även lägre efterfrågan och minskad utveckling inom vissa verksamheter. 
Under slutet av 2021 och inledningen av 2022 fortsatte skatteunderlaget att utvecklas positivt. Enligt 
den senaste befolkningsprognosen förväntas även antalet barn i framför allt grundskoleålder öka 
samtidigt som ökningen på nationell nivå är relativt låg. Detta innebär att Leksands bidrag i 
kostnadsutjämningen förväntas sjunka från 2023, men avgiften inom LSS ökar betydligt mer. Den 
försämrade försörjningskvoten innebär samtidigt att skatteintäkterna ökar i lägre takt.  
 
Kommunen har presterat väl i relation till det prestationsbaserade bidrag som beslutats inom 
äldreomsorgen för 2021 och 2022. Leksand erhöll i juni 2022 drygt 16 mkr som anses som ett generellt 
bidrag och som ska periodiseras mellan 2022 och 2023. Detta innebär att kommunen har ytterligare 10 
mkr att disponera 2023. Detta bidrar till att rädda upp det budgeterade resultatet för 2023 där ökningen 
för sociala sektorn är 12,8 mkr. Det finns goda förutsättningar för kommunen att få bidrag även 2023 för 
2022 års prestationer men kriterierna är inte kända och det är inte troligt att bidraget blir lika högt utan 
att fler än de cirka 30 % av Sveriges kommuner som fick del av bidraget för 2021 kommer kvalificera sig 
2022. Eventuellt ytterligare bidrag 2023 har inte tagits med i underlaget.  
 
I planeringsunderlaget har förvaltningen räknat in äldreomsorgssatsningen som ger Leksand ett årligt 
tillskott till äldreomsorgen på cirka 9 mkr. Från och med 2022 ska bidraget återrapporteras och en 
återbetalningsskyldighet föreligger och bidraget flyttas därmed från generella statsbidrag till intäkt och 
redovisas direkt i sektorn. Riktade statsbidrag som äldreomsorgslyftet, vilket syftar till att öka antalet 
utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, innebär inte någon 
budgetförstärkning och har därför inte räknats med i underlaget.  
 
Kommunens bidrag från Migrationsverket kommer minska under 2022 och ytterligare under 2023. 
Kostnaderna kommer dock kvarstå och kommunen erhåller, som systemet ser ut nu, inte kompensation 
över schablon för kvotflyktingar med särskilda behov. Ramarna har justerats för att verksamheterna ska 
ha förutsättningar att ge de stöd och insatser men inte i den omfattning som verksamheterna bedömer 
behövs. Kommunen ska söka ersättning från Migrationsverket för att få saken prövad.  
 
Befolkning  
Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att beräkna 
framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och sammansättning. 
För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten.   

Under inledningen av 2022 har kommunen haft en positiv befolkningstillväxt och i juli uppgick antalet 
kommuninvånare till 16 093. Under 2021 skrevs siffran upp då årsprognosen nåddes redan under april, 
men inför 2023 väljer vi alltså att ligga kvar på SCB:s prognos som vi nu verkar följa. Prognosen är att 
Leksand vid årsskiftet 2023 ska ha strax över 16 100 invånare 

 
SCB:s senaste prognos innehåller en del förändringar. Främsta skillnaden gäller grupperna barn och unga 
som nu beräknas minska på nationell nivå, jämfört med en ökning på 5 procent i tidigare prognos. 
Befolkningen i arbetsför ålder ökar också långsammare än i föregående prognos. För Leksand förväntas 
andelen barn och unga dock fortsatt öka kommande år, liksom andelen äldre. Andel barn i förskola 
beräknas dock minska i den senaste prognosen och en ytterligare volymjustering neråt görs inom 
förskoleverksamheten. Den demografiska fördelningen i kommunen innebär att varje person i åldern 20-
64 år måste försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för 
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Leksands kommun en än större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst 
gynnsamma försörjningskvoten. Leksand har efter Rättviks kommun den minst gynnsamma kvoten i 
länet.    

Kostnadsstruktur  
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande 
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.   
De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade bidrag ska finansieras via skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar 
snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och 
handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar. Riktade statsbidrag och 
ersättning för sjuklönekostnader har inneburit att nettokostnaderna för verksamheten har hållits nere 
under 2020 och 2021. Men det finns samtidigt en utmaning i den ryckighet vi sett inom en rad områden 
med kortsiktiga och riktade bidrag som riskerar att driva upp kostnaderna. För 2023 riskerar vi att inte nå 
målet om att kostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och bidrag. Skatter och bidrag kommer bli 
relativt sätt lägre samtidigt som behoven och kostnaderna är högre jämfört med föregående år.  
 
Leksand ligger över standardkostnaderna inom både utbildningssektorn och inom sociala sektorn. 
Största avvikelsen procentuellt har Leksand inom individ- och familjeomsorgen och inom gymnasiet. 
Inom IFO har avvikelsen minskat från 67,5 % och 30 miljoner kronor 2018 till 19 % och 9 miljoner kronor 
2021. Största avvikelsen i pengar finns inom äldreomsorgen som avviker 16 mkr. Inom utbildnings-
sektorn har kostnadsavvikelsen ökat på gymnasiet, men minskat inom fritidshem och fritidsverksamhet 
sedan förvaltningen sett över hur kostnader redovisas och fördelas mellan skola och fritids. Vissa 
differenser kan bero på hur kostnaderna redovisas men sammantaget är kostnadsstrukturen för hög i 
relation till de referenskostnader som utgör underlag i den kommunala kostnadsutjämningen, och är 
därmed en prioriterad fråga att arbeta vidare med.  
  

Förslag till budget 
God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse 

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

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

2% -1,2 % 

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

  

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 75 % under perioden 
2022-2024, exklusive exploatering.   

75% 75% 

Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt  13,7 %  13,5 % 
Sektorerna ska hålla sin budget   -    -  

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

Kommunen kommer utifrån nuvarande förutsättningar inte nå resultatmålet om 2 % överskott under 
planeringsperioden 2022-2024. I den förslag till budget föreslås att Resultatutjämingsreserven används 
2023 och ev. även 2024.  

Av erfarenhet når kommunen sällan upp till beslutade investeringsnivåer och det är därmed troligt att 
målet om 75% självfinansiering kan nås under planeringsperioden även om budgeten ligger på ca 50% 
självfinansiering. Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Leksands kommun har avsatt ca 60 mkr till RUR. Leksands kommun 
följer SKR:s vägledning för att avgöra om RUR får disponeras eller inte.  

Balanskravsutredning, mkr  2020  2021  Prognos 
2022  

2023 2024 

Årets resultat enligt resultaträkningen  25,7 35,9 41,5 -11,7 -3,6 
Reducering av samtliga realisationsvinster  0,4 0,1    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar  25,3 35,9 41,5 -11,7 3,6 
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 60.6 60,6 ´48,9 
Årets balanskravsresultat  25,7 35,9 6,0 0 0 
Balanskravsresultat att återställa från tidigare 
år   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa resultatutjämningsreserv   60,6 60,6 60,6 48,9 45,3 

Tabell 2. Balanskravsutredning   

Budgetförutsättningar  
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer:  

Indexuppräkning för prisökningar och löneökningar 
I budgeten har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts trots den ökade inflationen. Viss 
kompensation i ram har dock getts för kostnader inom drivmedel, entreprenad och livsmedel. Under 
sensommaren har dock inflationen ökat ytterligare och kostnaderna för el har ökat markant. I budgeten 
har därför en central pott för prisjusteringar avsatts. Totalt har 4 mkr avsatts för ökade hyror och 
taxebundna kostnader så som fjärrvärme och VA, samt förbrukningsmateriel. Leksands kommun har 
prissäkrat el-avtal till och med 31 maj 2023, men efter det förväntas kostnaderna stiga avsevärt. Elen har 
beräknats till en kostnad motsvarande 2 kr per kwh i rörligt pris från och med juni. Viss 
energieffektivisering har räknats in. Totalt budgeteras 4 mkr i ökade el-kostnader 2023 och 7 mkr 2024. 
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Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I budgeten har en uppräkning gjorts med 2,3% 
per år samt ytterligare 0,3% 2023 för att möjliggöra satsningar inom områden där kommunen halkat 
efter. Förvaltningens bedömning är att det finns utmaningar i att behålla konkurrenskraftiga löner med 
ett allt för lågt utrymme. Mycket stor osäkerhet finns vad gäller kommande lönerevision utifrån 
förväntningar på kompensation utifrån den ökade inflationen.  

För att fortsatt vara en bra arbetsgivare och kunna arbeta med hälsofrämjande insatser föreslås en 
höjning av friskvårsinsatserna med 0,5 mkr från 2023.   

Ändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)  
Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR:s rekommendation. Detta beror på 
höjda pensionskostnader inom kommunerna. Inför 2022 sänkes PO-pålägget till 39,25%. För sektorerna 
innebär det sänkta PO-påslaget en sänkning av kostnaderna med ca 1,9 mkr. Inför 2023 aviseras en 
höjning av PO-påslaget för att hanterade de ökade pensionskostnaderna. Den preliminära höjningen är 
mycket kraftig och det preliminära PO-påslaget för 2023 beräknas landa på över 43% Leksand har 
beställt en PO-prognos från Skandikon utifrån kommunens förutsättningar och lönestruktur. Ökningen 
från faktiska PO-kostnader är lika hög som SKR:s prognos men givet att den genomsnittliga lönenivån är 
lägre i Leksand och relativt kommunsverige har Leksand en lägre löneandel över taket för 
förmånsbestämd pension vilket gör att kostnaderna är lägre. Leksand har i planeringsunderlaget räknat 
med ett PO-påslag på 40,7% och budgeterat en del av de ökade kostnaderna för pensioner centralt på 
finansen.  
 
Pensionskostnaderna ökar kraftigt  
Vid årsskiftet tecknades ett nytt pensionsavtal för sektorn. Avtalet kommer stärka pensionerna och 
säkerställa konkurrensmässiga villkor för anställda inom kommunsektorn. Dock innebär det nya avtalet 
ökade pensionskostnader. Inte bara avtalet påverkar kostnaden utan även inflationen och räntan driver 
upp kostnaderna och beräkningar visar att kostnaderna för kommunen kan komma att öka med cirka 24 
mkr 2023 jämfört med 2022. Ökningen förväntas fortsätta 2024 för att sedan stabilisera sig på en hög 
nivå från 2025. 

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn  
Sociala sektorn och utbildningssektorn får justeringar i budgetramen utifrån förändringar i respektive 
åldersklass för berörd verksamhet. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt förväntas 
även omsorgsbehovet öka eller minska och således även kostnaderna inom sociala sektorn. Samma sak 
gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar har gjorts även för andra kostnader inom sociala 
sektorn och i form av särskilt stöd inom grundskolan samt ökade interkommunala ersättningar inom 
utbildningssektorn.  

Kostnadsutjämningssystem för LSS  
Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnadsutjämningssystem 
som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. Prognosen för 2023 i LSS-
utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 41,6 mkr. Denna avgift har ökat 
kraftigt sedan 2014. Kostnadsförändringar i utjämningsavgifterna beror till stora delar på relativa 
ändringar mellan kommunerna.   

Kostnader för avskrivningar och räntor  
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och är svåra 
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar.  
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Kommunen har de senaste åren haft en del lån till rörliga räntor och korta bindningstider, vilket har varit 
mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Nu har räntorna börjat stiga mycket kraftigt  och det 
finns en mycket stor osäkerhet över ränteutvecklingen på sikt. Fram till 2024 bedöms räntekostnaden 
öka kraftigt på rörliga och nyupptagna lån och därefter ytterligare i takt med att äldre lån med 
förmånliga räntor behöver omsättas. Kommunen behöver vara återhållsam med upplåning för att inte 
hamna i ett läge där man inte klarar av räntekostnaderna utan stora nedprioriteringar inom driften. De 
finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de kommunala bolagen som förväntas 
öka något under perioden.   

Resultatbudget  
För åren 2023-2025 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad på tidigare års händelser, 
ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, samt kända framtida förändringar i verksamheterna.  
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Budget 2023-2025 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Ändringsbudget Indikativ ram Indikativ ram Indikativ ram

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 42,6 43,8 42,0 41,8

Politik 11,3 11,2 11,2 11,2
Förvaltningsledning 31,3 32,7 30,8 30,6

Verksamhetsstöd 110,3 121,3 121,0 121,0
Sektorchef 8,4 8,1 7,6 7,6
Ekonomiavdelning 16,4 17,9 17,9 17,9
HR-avdelning 5,4 6,7 7,3 7,3
Administrativ service 5,4 6,5 6,6 6,6
Kommunikationsavdelning 4,1 4,3 4,3 4,3
IT-avdelning 14,1 18,3 18,3 18,3
Kundtjänstavdelning 4,6 4,8 4,8 4,8
Kost & lokalvård 51,8 54,8 54,3 54,3

Utbildning 353,4 353,2 353,2 353,5
Sektorchef 5,4 4,2 4,2 4,2
Arbete och stöd 2,3 0,0 0,0 0,0
Förskola 81,7 79,6 78,1 77,7
Grundskola 188,5 193,8 195,3 196,0
Gymnasieskola 68,4 68,6 68,6 68,6
Vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0
Kulturskola 7,1 7,0 7,0 7,0

Sociala 358,9 371,7 375,7 377,5
Sektorchef 0,7 0,4 0,4 0,4
Myndighet 95,1 91,4 89,6 89,6
Äldreomsorg (delas upp 2022) 0,0
Särskilt boende 132,9 140,8 144,2 144,2
Ordinärt boende 39,4 44,7 47,0 48,8
HSR 29,2 33,0 33,0 33,0

Funktionshinder & stöd (delas upp 2022) 0,0
Öppenvården 10,1 10,1 10,1 10,1
LSS/Socialpsyk 51,5 51,4 51,4 51,4

Samhällsutveckling 62,7 58,4 58,6 57,9
Sektorchef 7,8 7,6 7,8 7,8
Plan Karta Mät 3,7 4,4 4,4 4,4
Strategisk planering 17,3 9,7 9,7 9,7
Fastighetsansvarig -32,4 -33,6 -33,6 -33,6
Kommunfastighet 20,0 20,1 20,1 20,1
Gatu- o Utemiljö 0,0 0,0 0,0 0,0
Gatu- o Utemiljö förv.uppdrag 18,3 20,2 20,2 20,2
Myndighetsavdelning 3,4 3,5 3,5 3,5
Näringslivsavdelning 4,9 5,2 5,2 5,0
Fritidsavdelning 9,7 10,3 10,3 9,9
Kulturavdelning 10,2 11,2 11,2 11,2

VIA-nämnden 9,9 14,1 14,3 14,6
Förvaltningschef 2,4 4,3 4,6 4,8
Vuxenutbildning 4,2 3,1 3,1 3,1
AME och Integration 3,2 6,4 6,4 6,4
Ej fördelning Rättvik 0,1 0,3 0,3 0,3

Verksamhetssektorernas Nettoram 937,8 962,5 964,7 966,2
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -3,0 0,0 -2,0 -2,0
Lönekomp 2,3 13,6 32,0 49,0
Priskomp 0,0 8,0 11,0 10,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 49,5 53,2 54,2 55,2
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 18,0 27,7 29,7 29,7
Verksamhetens nettokostnader 1 004,5 1 065,0 1 089,6 1 108,1
Finansiering
Skatteintäkter -790,1 -822,6 -858,8 -897,3
Generella Statsbidrag & utjämning -233,2 -227,9 -236,1 -239,6
Övriga generella statsbidrag -2,0 -10,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 7,0 14,0 16,0 17,0
Finansiella intäkter -6,1 -6,1 -6,4 -6,4
Finansiering Total -1 024,4 -1 052,6 -1 085,3 -1 126,3
Årets Resultat 19,9 -12,4 -4,3 18,2
Resultat i  % av skatter och bidrag 1,9% -1,2% -0,4% 1,6%
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Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver  
Inom förvaltningen finns det en vana att hantera osäkerheter. Framöver är osäkerheterna dock större än 
vanligt. Förvaltningen har identifierat några större risker och utmaningar med den budget som är lagd 
och som särskilt kommer bevakas under året.   

• Skatteunderlagets utveckling  
• Kommande lönerörelser mot bakgrund av den höga inflationen 
• Räntekostnadernas utveckling 
• Kompetensförsörjning inom exempelvis äldreomsorgen givet att behoven ökar och utbudet av 

arbetskraft är oförändrat.  
• Heltid som norm inte medför minskade kostnader för vikarier och övertid i den omfattning som 

beräknats 
• Behov av särskilt stöd inom skolan fortsätter att öka även framöver och ökat elevantal ger 

tröskeleffekter genom behov av fler klasser. Ev. behov av ytterligare lektionssalar i Tällberg. 
• Exploateringsintäkterna har skrivits ner under perioden. Det finns risker med långa processer 

och många överklaganden då kommunen gjort stora investeringar där försäljningen inte 
kommer i gång.  

• Placeringar inom individ och familjeomsorgen har minskat men behov av ökade åtgärder är 
svåra att förutsäga. Även försörjningsstödet kommer vara viktigt att följa.  

• Kostnaden för flytt av verksamhet från Limsjögården är ännu inte klara. De faktiska kostnaderna 
för det nya äldreboendet kommer följas noga under 2022. 

• Interkommunala ersättningar ökar genom att fler väljer gymnasieskola på annan ort.  
• Intäkter Leksandshallen har minskat under 2022 på grund av att många fortsätter att träna på 

andra anläggningar efter pandemin.  
• Inflationen - i budgeten har justeringar gjorts för höjda drivmedel samt livsmedel och en central 

pott har avsatts som kommer fördelas ut när hyresavtal med mera blir klara inför 2023. I 
realiteten har det mesta av kommunens verksamheter påverkats av inflationen och en stor del 
förväntas hanteras inom ram.   

• Ramarna 2024-2025 har inte volymjusterats fullt ut och det kommer innebära en betydande 
omställning för att nå planerade kostnadsnivåer 2024-2025. 

 

Investeringsbudget   
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov som följer av höga ambitioner. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur 
krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet. Som bilaga till mål och budget finns 
utkast på investeringsbudget på detaljnivå. I beslut om mål och budget kommer mindre poster i 
investeringsbudgeten samlas i en ram.  
 
Givet de höga investeringsnivåerna har förvaltningen redan i årets mål och budget identifierat ett par 
större investeringar där tidigare beslutade anslag behöver flyttas med till kommande år. Målsättningen 
är att få ett bättre utnyttjande av beslutad investeringsbudget och samtidigt minska de belopp som 
beviljas i form av tilläggsanslag på våren. Dock behöver en genomgång av exploateringsprojekten göras 
och där beräknas även större belopp flyttas från 2022-2023 i början på 2023.  
 
Ramen för verksamhetsanpassningar och underhåll inom fastigheter har justerats för att minska antalet 
små projekt som äskas separat och för att få en bättre prioritering på helheten. Det föreslås även att en 

23



  

18  

reserv om 5 mkr per år läggs på kommunstyrelsen för att minska behovet av buffertar på sektornivå och 
att vid behov kunna fatta snabba beslut av mindre omfattning.  
 
Merparten av kalkylerna i investeringsbudgeten är ett par år gamla och det det finns en stor osäkerhet 
kring det faktiska kostnadsläget som kommer råda när investeringarna väl genomförs.  
 

 2023 2024 2025 2026 TOTALT 

Totalt, inklusive exploatering 103 652 103 850 110 700 68 500  386 702 
Totalt, exklusive exploatering 81 152 76 050 100 600 63 250 321 052 

 

Tabell 4. Investeringsbudget per sektor perioden 2023-2026 (mkr).  

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen. Planerna 
innebär betydande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen. 
Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens utveckling men innebär också stora 
finansiella utmaningar för kommunkoncernen.  
 
Finansiering av investeringarna  
Målet som tidigare varit 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte nås under perioden även 
om kommunen skulle klara målet 2022. 
 
Kommunens lån uppgår per 1 oktober till 413 mkr. Kommunens lånetak uppgår till 550 mkr och 
förväntas täcka kommunens investeringar fram till 2024. Kommunen har ett finansiellt mål om 
förbättrad soliditet. Hög investeringstakt och ökad upplåning gör det svårt att nå detta mål, då även 
ansvarsförbindelsen för pensionsskuld intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt.  
Ansvarsförbindelsen minskar med de årliga utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på 
sikt som följd av beräknad ökning av medellivslängden vilket har skett under 2021. Kommunens egna 
kapital minskar med summan av ansvarsförbindelsen om förslaget på att föra in den i balansräkningen 
genomförs. Därav beräknas soliditeten även inklusive ansvarsförbindelsen. Leksand har en positiv 
soliditet och i det korta perspektivet är risken låg för negativ soliditet.  
 

 Kommunkoncernen  
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren Norra 
Dalarna. Den sistnämnda redovisas dock under kommunledningen inom primärkommunen.   
 

ENHET 
Budget 

2023 
Plan 

2024 
Leksands (primär)kommun 110 112 
Leksandsbostäder AB 154 106 
Leksand Vatten AB 106 98 
Totalt (koncern) mkr 370 316 

Planerade investeringar för Leksands kommunkoncern. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen.  

Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. 
Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade reserver, eget kapital och 
höjda taxor.  
 
Under perioden 2023-2025 planeras investeringar för drygt 900 mkr i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler görs stora investeringar i infrastruktur, vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt 
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upprustning av VA-nätet och en utbyggnad av verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut 
är; Laknäs och Östanhol samt Heden. Vidare är Lummerhöjden och Tunsta prioriterade 
exploateringsområden. Historiskt sett har dock många projekt blivit försenade och bedömningen är att 
investeringarna kommer bli något lägre än planerat under perioden.  
 

Koncernskulden uppgår den 1 oktober 2022 till 1 164 mkr. Fram till 2025 beräknas koncernskulden ha 
ökat till cirka 1 600 mkr. Skuldökningen leder till högre räntekostnader som måste hanteras inom 
resultatet.   

 
Sammanfattning  
Leksands kommun står precis som sektorn i stort inför stora ekonomiska utmaningar som kommer kräva 
både strukturella förändringar och nya arbetssätt att hantera. Ett nytt pensionsavtal, ökade behov inom 
grundskolan och äldreomsorgen och ökat fokus på säkerhet och beredskap inklusive IT-säkerhet innebär 
tillsammans med ökade lokalkostnader inom äldreomsorgen och grundskolan stora kostnadsökningar 
inom verksamheten. Detta tillsammans med den mycket höga inflationen, stigande räntor och vikande 
tillväxt medför en stor ekonomisk utmaning för kommunen. I tillägg till detta ökar kommunens avgift 
inom LSS utjämningen med 9 mkr som inte kan kompenseras genom minskade interna kostnader. 

Osäkerheterna under planeringsperioden är fortsatt stora vad gäller den globala ekonomin och 
skatteunderlagets utveckling, men viss osäkerhet finns även kring befolkningsutvecklingen och 
ytterligare behov inom våra stora verksamhetssektorer. Med förslaget kommer kommunen behöva 
använda RUR både under 2023 och 2024.   

Bilagor:  

1. Investeringsbudget 2023-2026  
2. Förslag till mål och indikatorer 
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MoB Investeringar 2023-26, tkr

Lö
pa

nd
e

in
ve

st
er

in
g Förändrade

drifts-
kostnader

J/N

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totalt 2023-
2026

Totalt 2023-2032 Beskrivning

Ansvarig verksamhet Ansvar Verksamhet
0 Kommunstyrelsen 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 50 000

KS ordförande 02100000 00100 B KS oförutsedda reserv 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 50 000
2 Verksamhetsstöd 0 5 150 4 550 5 800 1 500 1 900 1 500 1 900 1 500 1 900 1 500 17 000 27 200

Ekonomichef 21100000 04100 Nytt ekonomisystem 500 1 000 1 500 1 500 Prisindikation bygger samverkan med andra kommuner

HR-chef/Ekonomichef Nytt HR-system (alla moduler) 0 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 Prisindikation bygger samverkan med andra kommuner

Avdelningschef IT 21500000 08100 Server och komm.plattform (L) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 10 000 Projekt 2062: Hybridmöten Pleni (B2066) 550 tkr

Avdelningschef IT 21500000 08100 B Digitalisering IT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000
Avdelningschef IT 21500000 08100 IT Nätverkshårdvara 2 700 1 900 1 900 6 500 6 500 Core- nätverksswitchar samt accesspunkter

Avdelningschef IT 21500000 08100 Skrivare 2023 400 400 400
Avdelningschef IT 21500000 08100 AV-utrustning skola 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 500 3 300 ytterligare 2033: 300 tkr IT eller US?

Enhetschef Kost 22110000 08600 B Bra mat- & måltidsmiljö 150 150 300 300 300 300 600 1 500 År 2023 Edshult

Enhetschef Kost 22110000 08600 Värmevagnar 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 200 500
Enhetschef Lokalvård 22120000 08700 Städmaskiner 2023 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000

3 Utbildningssektorn 0 6 675 11 275 1 325 1 975 21 325 121 075 1 025 1 325 1 025 1 100 20 950 168 125
Utbildningschef 30000000 60100 Lärmiljö/pedagogiska miljöer (L) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 200 3 000
Utbildningschef 53000000 22800 Arbetsmiljö 4 000 3 100 7 100 7 100 Minskas med 900 tkr då 2022 utökats med samma summa. Flytt mellan åren.

Utbildningschef 30000000 60100 Nytt verksamhetssystem US 5 000 5 000 5 000 Medlen används inte 2022. Total budget 5 mnkr.

Utbildningschef 30000000 60100 Ny lärplattform 0 2 000 2 000 2 000 Flyttas ett år framåt

Rektor Gymnasiet 35100000 65822 B IT inv (Teknik och digitalisering) 300 300 0 200 0 200 0 150 0 200 800 1 350 Förändringar mellan åren

Rektor Gymnasiet 35100000 65822 Maskiner HV-programmet 200 0 150 0 150 0 150 0 150 0 350 800 Förändringar mellan åren

Rektor Gymnasiet 35100000 65822 B IT inv (Datorer 3202) 300 300 300 600 Förändringar mellan åren

Förskola & Grundskola SU? SU? Utredning central förskola och grundskola 300 300 300 120 000 0 0 0 300 120 900 Flyttas fram ursprungligen 2026

Avdelningschef Kulturskola 39100000 69000 Instrument Kultursk 2021 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100 300 775 Årliga investeringsmedel behövs även framöver. Belopp minskat från 100 tkr

Avdelningschef grundskola 34100000 64450 Oförutsedda investeringar (bl a slöjdutrustning i byskolor) (L) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2 000 5 000
Avdelningschef grundskola 34100000 64450 Upprustning och återställning skolgårdar Åkerö och Sammilsdal 1 000 1 000 1 000
Avdelningschef Förskola SU? SU? Utbyggnad Myran fsk 300 300 20 000 600 20 600 Utredning kring förskola ska göras men extern avtal avslutas troligen 2027 och ytterligare platser behövs troligen kring Lummerhöjden

4 Sociala Sektorn 10 697 100 100 100 100 0 0 0 0 0 10 997 11 097
Sektorschef Sociala 40000000 70100 Välfärdsteknik VoO 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 400 500
Sektorschef Sociala Nytt verksamhetssystem 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000
Sektorschef Sociala 40000000 70100 Tibble A+B Inventarier 297 297 297
Enhetschef gruppboende 43130000 79121 Garage permobiler Hagagatan 150 150 150
Enhetschef gruppboende 43130000 79130 Garage permobiler Stormors 150 150 150

5 Samhällsutveckling 0 76 130 82 925 98 475 59 925 49 275 25 475 25 575 19 775 470 525 19 075 318 155 927 155
Sektorschef Samhällsutv 50000000 30000 B Ny Leksandsbro 500 0 0 0 0 0 0 0 300 000 500 300 500
Sektorschef Samhällsutv 50000000 07210 Åkersön erosionsåtg 2 500 2 500 2 500 Överprövning Strandskyddsdespens

Sektorschef Samhällsutv 50000000 30000 Väg Åhlbyn bad-o båthamn 500 6 500 7 000 7 000 Ej startat 2021

Sektorschef Samhällsutv 50000000 Torgkiosk 1 000 20 000 0 0 0 0 0 0 21 000 21 000 Nuvarnade kontrakt förlängt till 2025

Sektorschef Samhällsutv 50000000 Infrastruktur centrum 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 Trafikmiljöåtgärder bl.a. kring Faluvägen

Avdelningschef Plan Karta 52000000 07210 Drönare 50 50 50
Avdelningschef Plan Karta 52000000 07700 Ny mätutrustning 500 500 500
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 BUDGET GC-vägar enl plan ink Häradsbygden (L) 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 28 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Moskogvägen 1 000 3 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 29 000 29 000 Ökat 3 mnkr pga Cirkulationsplats Krav från Trafikverket

Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 GC-väg Häradsbygden 0 5 000 2 200 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Limalänken/Limsjöänget 500 0 10 000 10 000 20 000 0 0 0 0 0 20 500 40 500 Ej påbörjad 2021

Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 B Reinvestering vägbelysn (L) 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 200 13 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder (L) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 800 2 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 31700 Gatubelysning byar (L) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 300 750
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 31700 Belysning parkering Hildasholm 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
Avdelningschef Strategisk Plan 52100000 07270 Utsmyckningsgruppen 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 400 1 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100000 81320 Gångbro Opplimen 0 200 200 200
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Cirkulation norra och södra 0 500 14 000 0 0 0 0 0 0 0 14 500 14 500
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Cirkulation Insjön Tunsta 0 500 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 GC väg Hjortnäsheden-Tällberg 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 GC väg Västanvik-Siljansnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Gångbro Resecentrum-Hjorthagen 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Parkering Hjorthagen, busshållspl 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Sågmyravägen-Hjorthagen-Rv70 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
Avdelningschef Strategisk Plan 52100100 30000 Gångbro över Rv70 till Limsjön 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B Fsk Igelkottten ren+pro j 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 Renovring och sammanslagning

Fastighetsansvarig 53000000 22800 Fsk Igelkotten, tillbyggnad (efter utredning) j 5 000 5 000 5 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 Fsk Igelkotten värmekonvertering j 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B Limhagen förråd lokaler 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B SÄBO Larm Bjb + Solh 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B Tillg anpassningar (L) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 200 500
Gatu- och utemiljö 54100000 16100 B Inventarier offent platser (L) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 600 1 500
Gatu- och utemiljö 54100000 16100 Upprustning lekplatser 1 300 1 300 1 300
Fastighetsansvarig 53000000 22800 Lokal förråd, elverk 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 Reservelverk 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 Försenad leverans 2021

Fastighetsansvarig 53000000 22800 B vht. anp. fastigheter (L) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 30 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B generella fsh investeri (L) 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 22 000 55 000
Fastighetsansvarig 53000000 22800 B Storkök, fasta inventar (L) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 1 200 3 000
Fastighetsansvarig 54100000 30000 B Vägförbättringar (L) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 35 000
Enheschef Bygg 56030000 07420 Ärendehanteringssystem Bygg 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Lummerhöjden etapp 1 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 Tidigare namn: Käringberget 3 etapp 1

Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Tunsta 2 500 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 7 500 7 500
Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Infst Lummerhöjden (2506) 13 000 18 300 5 600 3 250 8 000 3 500 0 0 0 0 40 150 51 650
Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Limhagen Olsvedsv förbindelseväg 0 0 Utökad exploatering av Limhagen, samordnas med LBABs byggnation.

Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Fastighetsförvärv expl (L) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 20 000 Tidigare proj 2500

Avd chef Näringsliv 57000000 21400 Båthamn Finnviken, Tunsta 500 1 400 700 0 0 0 0 0 2 600 2 600
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Avd.chef Fritid 58110000 42300 B Granbergets underhåll (L) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 800 2 000
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Snöskoter (L) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000
Avd.chef Fritid 58110000 42200 B Generella inv Fritid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 1 000
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Siljansvallen park asfalt 450 450 450
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Belysning Granberget 200 200 200
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Nytt tak Granberget 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Avd.chef Fritid 58110000 42400 Nytt Elljusspår Insjöns IP 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Spårmaskin Granberget 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Asfaltera Insjöns ip 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800
Avd.chef Fritid 58110000 42300 2 nya snökanoner Granberget J 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 Energieffektivare snökanoner tidigareläggs pga elpriser

Avd.chef Fritid 58110000 42300 renovering Stativ liftar 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 200
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Bevattning Fotbollsplan Siljansvallen 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Bevattning Fotbollsplan Insjöns Ip. 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Traktor/Redskapsbärare Siljansvallen 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Dressing av fotbollsplaner 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Tak till Pistmaskiner Granberget 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Linjeringsrobot Siljansvallen 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 300
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Gräsklippare Siljansvallen 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200
Avd.chef Fritid 58110000 42300 6-hjuling 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130
Avd.chef Fritid 58110000 42300 4-Hjuling 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Avd.chef Fritid 58110000 4200 Förråd på Siljansvallen 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 300
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Konstgräsplan 7-Manna 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Gräsklippare Siljansvallen 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Robotgräsklippare Insjöns Ip 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Nytt konstgräs Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 3 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Nya löparbanor Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 3 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Bevattning Baseboll 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Bevattning Softboll 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 800
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Byte belysning Granberget 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Byte Gräsklippare Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
Avd.chef Fritid 58110000 42200 6-Hjuling Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Ny pistmaskin Granberget 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000
Avd.chef Fritid 58110000 42300 2 nya snökanoner Granberget 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Biljettstation Granberget 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Rullband Granberget 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Konstbevattning Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 1 000
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Armaturer Elljusspår Granberget 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
Avd.chef Fritid 58110000 42300 Armaturer Elljusspår Källan 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Robotgräsklippare Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
Avd.chef Fritid 58110000 42200 Side by side Elbil Siljansvallen 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
Avd.chef Fritid 58100000 42100 B inventarier LH 100 100 100 100 100 100 100 100 100 400 400 1 300
Avd.chef Fritid 58100000 42100 Bubbelpool - efter utrending om inriktning 0 2 500 2 500 2 500 Utrending kring relaxen innan inv.

Avd.chef Fritid 58100000 42100 Konditionsmaskiner gym 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250
Avd.chef Fritid 58100000 42100 Byta golv i wo-sal 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75

58210000 Bygga in balkong (LB) 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500
Totalt 0 103 652 103 850 110 700 68 500 77 600 153 050 33 500 27 600 478 450 26 675 387 102 1 183 577
Exploatering, varav 22 500 27 800 10 100 5 250 10 000 5 500 2 000 2 000 2 000 2 000 65 650 89 150
Totalt exkl Exploatering 81 152 76 050 100 600 63 250 67 600 147 550 31 500 25 600 476 450 24 675 321 452 1 094 427
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Inledning 

I november 2021 antogs en ny vision för Leksands kommun – Vision 2030. Visionen 

tillsammans med de politiska målen är styrande för förvaltningens arbete. Inför 2023 

behöver målen anpassas för att tydligare spegla visionen.  

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.  

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.   
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I Leksand möter vi samhällets utmaningar på ett socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

            

- Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%) (ID: U07491 

- Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%) (ID:U07491) 

- Medborgarundersökningen – Kommunens utbud av laddningsstationer för 

elfordon är bra, andel (%), (ID: N00576) 

- Ekologiska livsmedel (U07514) 

- Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (U07801) 

- Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling, 

andel % (U07414) 

- Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv (N07803) 

- Antal meter förbättrade eller nybyggda cykelvägar och passager (egen mätning) 

- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton (N00401) 

- Miljöbilar i kommunorganisationen (U00437) 

- Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande (U50102) 

- Dagens samhälles – ranking hållbara kommuner 

- Andel hemtjänst besök med cykel (egen mätning) 
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Leksand har en av Sveriges främsta grundskolor 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  

     

 Förskolan:  

- Skolverkets material ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”. Mäts ht i F-klass. 

- Svar ja på frågan ”Jag upplever att mitt barn får en god utbildning i förskolan”. 

(vårdnadshavarenkät) 

 

Grundskolan:  

- Nationella prov åk 3, 6 och 9. 

- Betyg i åk 6. 

- Meritvärde åk 9. 

- Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

- Andel lärare med lärarlegitimation. 

- Följa läsutvecklingen genom att se nationella proven i Svenska åk 3, 6, 9. 

- Elevsvar inom följande områden i elevenkäten: Grundläggande värden, delaktig-

het och inflytande, studiero samt trygghet. 

 

Gymnasiet:  

- Andel lärare med lärarlegitimation. 

- Andel elever från Leksand som väljer Leksands gymnasium. 

- Andel avbrott under ett läsår. 

- Jämförelsetal kontra modellvärde vid examen. (Alltid ligga över). 

- Andel elever med examen i åk 3 - yrk, hög, pojk, flick. 

- Grundläggande högskolebehörighet yrkesprogram och högskoleförberedande.  

- Se läsutvecklingen genom att se nationella proven i kursen Svenska 1. 

- Elevsvar inom följande områden i elevenkäten: Grundläggande värden, delaktig-

het och inflytande, studiero samt trygghet. 
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Leksand är ledande inom omsorgen om äldre och 

personer med funktionsnedsättning 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

          

- Nöjdhet kunder inom säbo, hemtjänst och LSS (nationell mätning) 

- Trygghet kunder inom säbo, hemtjänst och LSS  (nationell mätning) 

- Delaktighet; personalen tar hänsyn till kundens åsikter och önskemål, Säbo och 

hemtjänst (nationell mätning) 

- Får du bestämma om saker som är viktiga för dig, LSS gruppboende och daglig 

verksamhet LSS (nationell mätning) 

- Hög kompetens;- Antal utbildade (egen mätning) 

- Bemötande kunder inom säbo, hemtjänst och LSS (nationell mätning) 

- Fallskador bland personer 80+ som vårdats i slutenvård (N20202) 

- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum 

till särskilt boende, medelvärde (U23401) 

I Leksand har vi goda livs- och boendemiljöer  

             

- Antal bygglov på villor (egen statistik) 

- Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut 

för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar (ID:U00811) 

Bostäder som planlagts under de senaste två åren, antal/1000 inv (ID: N07924) 

- Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden , andel (%) (N01958) 

- Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%). (ID:N07410, dock väldigt 

långsam statistik för 2020 kommer siffror v 23 2022) 

- Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (ID:NO7900) 
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Leksand präglas av trygghet, tillit och omtanke 

vardagen 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  

           

- Öppna jämförelser trygghet och säkert, MSB och SKR 

- Statisk över skadegörelse på kommunala fastigheter (LBAB) 

- Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420) 

- Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

(skolinspektionen, nationell mätning) 

- MSB självutvärdering RSA 

- Antal av kommunens medarbetare som utbildats i första hjälpen och HLR 

- Antal av kommunens medarbetare som utbildats i brandskydd 

- Antal av kommunens medarbetare som utbildats i informationssäkerhet 

I Leksand utnyttjar vi resurser effektivt och vi har en 

god och tillgänglig välfärd 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiska mål:  
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- Antal e-tjänster, nyttjandegrad 

- Antal bygglov på villor (egen statistik)  

- Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut 

för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar ID: U00811 

- Tid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, me-

delvärde (U:31402) 

- Mätning digital mognadsmätning - DiMios 

- Handläggningstid – största ärendegrupper – ex försörjningsstöd 

- Koladas effektivitetsindikatorer 

- Antal tillsynskameror inom hemtjänsten (egen mätning) 

- E-hälsa, antal inkomna ansökningar mm (egen mätning) 

 

I Leksand har vi goda levnadsförutsättningar, ett starkt 

civilsamhälle och näringslivet har förutsättningar att 

utvecklas 

Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  
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- Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel 

(%) Medborgarundersökningen 

- Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel 

(%) Medborgarundersökningen 

- Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel 

(%) Medborgarundersökningen  

- Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800) 

- Årets friluftskommun   

- Medelavstånd till skyddad natur, km ID: N85084  

- Tidningen Fokus ranking 

- Nystartade företag, antal/1000 inv 16-64 år (ID:N00999) 

- Gästnätter, antal nätter, totalt per invånare, antal/inv (ID:N45850) 

- Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NIK (ID: U07451) 

- Företagsklimat enl Svenskt Näringsliv, rankning (ID: U40402)  

- Civilsamhälle – kolla med Jenny 

- Kulturskolan: Andel ungdomar i åldern 6-19 som deltar i kulturskolans 

verksamhet (N09888) 

- Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. (N09701) 

 

Leksands kommun är en attraktiv arbetsgivare 
Relaterade globala utvecklingsmål och tillhörande politiskt mål:  

   

- Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (N00090) 

- Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)  (N00209) 

- Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen – totalindex (U00200) 

- Arbetsmiljöindex (HME) 

- Övertid och mertiduttag inom kommunens verksamheter (Heroma) 
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Delrapport – kartläggning av kommunkoncernens el- och 
energiförbrukning 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-05 § 111 att ge förvaltningen i uppdrag 
att kartlägga kommunkoncernens el- och energiförbrukning, utreda dess 
effektiviseringspotential och möjliga prioriteringar och återkomma med 
förslag på åtgärder för lägre el- och energiförbrukning.  
Nuläge 
Kommunen har idag ett bundet avtal för elköp som fram till och med maj 
2023 ligger på knappt 50 öre kwh. I dagsläget skulle ett liknande bundet 
avtal om det ens skulle gå att teckna ligga på runt 3 kr per kwh. 
Kommunens totala förbrukning av el låg under 2021 på cirka 6 550 000 kwh.  
Förbrukning av el i kommunens lokaler låg 2021 på 6 480 000 kwh vilket 
ska jämföras med 2009 då samma förbrukning var 8 714 000 kwh. 
Anledningen till denna minskning är att kommunen via Leksandsbostäder 
genomfört ett stort energisparprojekt mellan dessa år. 
Ser man bara till elförbrukning och utelämnar energiförbrukning av värme 
som till nästan 100 % utgörs av fjärrvärme så ligger den förbrukningen 2021 
på 2 400 000 kwh (2009 var den siffran 4 950 000 kwh). 
Ventilationsanläggningar, utrustning med mera har effektiviserats under 
dessa år och en stor del av kommunens väg- och vinterbelysning har bytts ut 
till ledararmaturer. 
Solcellsanläggningar har installerats på Lyckavägens särskilda boende och 
den nya sporthallen samt förskolorna Myran och Källbacken. De 
anläggningarna producerar cirka 145 000 kwh per år. 
Möjliga åtgärder 
I ett nödläge stänger kommunen ner Granbergets skidanläggning och 
Leksandshallens verksamhet helt men redan i tidigare skeden kan åtgärder 
som minimerar elförbrukning genomföras. 
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Generellt bör det inom hela förvaltningen uppmärksammas att vi 
tillsammans kan minska kommunens elförbrukning genom att använda 
kommunens lokaler och utrustning på ett klokt sätt genom att släcka efter 
sig, stänga av elapparater när de inte används med mera. 
En utredning av spareffekt med ventilationsaggregat förkortad drifttid pågår. 
På Leksandshallen innebär kortare eller helt nedstängda bastumöjligheter en 
spareffekt på 36 kwh per timme. 
Snötillverkning på Granbergets skidanläggning ska ske nattetid 22.00-06.00 
då tillgången till el är bäst, snötillverkning ska också endast ske när 
väderleksförhållandena är som mest lämpliga. Utöver detta genomförs just 
nu markåtgärder där hopp byggs genom schaktning som minimerar 
snöbehovet för att skapa en bra skidanläggning. 
Att effektivt använda kommunens lokaler är också en förutsättning för 
elsparande, att lokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs där. 
Överutnyttjade lokaler innebär ofta att forcerad ventilation krävs vilket 
kostar mycket el. 
Ett system för att enkelt följa kommunens elförbrukning bör komma till 
stånd och redovisas löpande för att mäta effekten av gjorda åtgärder. 
Utöver detta har kommunen identifierat vilka verksamheter som ska 
prioriteras vid ransonering av el, detta ligger under sekretess. 
Möjliga åtgärder 
1. Fortsatt utbyggnation av solcellsanläggningar på kommunala fastigheter. 
2. Översyn drifttider ventilationsaggregat med sparpotential xxxx kwh/år. 
3. Minskade öppethållande bastudel Leksandshallen.  
4. Snötillverkning Granberget sker 22.00-06.00 och vid bra 

väderförutsättningar. 
5. Översyn av ventilationsaggregat, köksutrustning, pumpar med mera för 

att av energiskäl tidigarelägga utbyte till energieffektivare utrustning. 
6. Maximera utnyttjandet av lokaler. 
7. Ej släcka väg- eller vinterbelysning då detta är energieffektiv 

ledbelysning och är viktigt för trygghet och säkerhet. 
8. Uppmana alla verksamheter att försöka minimera elanvändning genom 

att släcka lampor osv i tomma rum.  
      
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-24 

Förslag till beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna 
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Beslutet skickas till 
Åke Sjöberg, Samhällsutvecklingschef 
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På uppdrag av Leksand Vatten AB 
 
 

 
 

 
 Till: 

Kommunfullmäktige i Leksands kommun 

 

Avfallstaxa 2023 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta avfallstaxa enligt nedan: 
 

1. Höjning av avfallstaxan med 20 % 

a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader 
gällande hämtning av kommunalt avfall och slam från enskilda 
avlopp, samt ökade kostnader på behandling av brännbart 
restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC.  

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling 
grovavfall samt transport). 

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

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

e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader 
mot entreprenör.  

f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre 
motsvara kostnaderna till entreprenör med anledning av 
förändringar i avtal. Avser endast specifika beställningar av extra 
tjänster och innebär ingen höjning av avfallstaxan i sin helhet. 

2. Ny taxa  
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på 

insamling.  
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b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och 
distribueras av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 

3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 
a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av slutna 

tankar där både slam och vatten samlas in.  
4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

5. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

Bakgrund 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 20 %.  

 
 
Lisa Sirsjö 
Affärsområdeschef Avfall 

 
 

Dala Vatten och Avfall AB 
 

40



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(22) 

Sammanträdesdatum 
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 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Konferensrum Björken, Dala Vatten och Avfall 
Torsdag 8 september 2022, kl. 13.30-12:15 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson (deltar digitalt) 
Mats Oscarsson  
Mats Rönnblad (ersätter Sara Shahryari) 
 
 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                VD, AO-chef VA 
Ola Nyström                                      Driftchef Insamling & Kundservice § 54 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef, vice VD 
David Nordgren                                 Projektledare § 53 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 50-66 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Elisabet Ingels  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
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§ 59 Förslag till Avfallstaxa 2023 
 
 

Beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta avfallstaxa enlig nedan. 
 

1. Höjning av avfallstaxan med 20 % 

a. Höjningen är en konsekvens av ökade transportkostnader gällande 
hämtning av kommunalt avfall och slam från enskilda avlopp, samt ökade 
kostnader på behandling av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall 
från ÅVC.  

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser behandling grovavfall samt 
transport). 

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

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

e. Höjning föreslås för slamtaxan för att möta ökade kostnader mot 
entreprenör.  

f. Ökning av avgift föreslås på flertalet extra tjänster för att bättre motsvara 
kostnaderna till entreprenör med anledning av förändringar i avtal. Avser 
endast specifika beställningar av extra tjänster och innebär ingen höjning av 
avfallstaxan i sin helhet. 

2. Ny taxa  
a. Insamling och transport av fosforfilter för att möta lagkrav på insamling.  
b. Papperspåsar till verksamheter som kommer att beställas och distribueras 

av insamlingsentreprenör (med start 2023-03-01) 
3. Nya abonnemang på enskilda avloppsanläggningar 

a. En differentierad och miljöstyrande taxa för tömning av slutna tankar där 
både slam och vatten samlas in.  

4. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

5. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  
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Bakgrund 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

 
Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 20 %.  

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2023, 2022-08-25 
- Avfallstaxa 2023 LVAB 
- Jämförelse taxa 2023 LVAB 
 
Bilagor 
- Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2023, 2022-08-25 
- Avfallstaxa 2023 LVAB 
- Jämförelse taxa 2023 LVAB  
 
Skickas till 
Leksands kommun  
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Sammanställning taxeförslag 2023 
Fast avgift ökar med 15% 

Hämtningsavgift avseende brännbart restavfall ökar med 30%  

Ökning av hämtningsavgiften avseende två fraktioner för gemensamma 
hämtställen vilken motsvarar 60% av ett enskilt kärl 

I övrigt inga ändringar på matavfallskostnaden  

Ökning på slamkostnaden med 14% på totalen för att möta ökade kostnader 
mot entreprenör.   

 

Ökning på totalen 20%  

Nedan beskriver skillnaden mellan abonnemang, både i kronor per år, kronor 
per månad samt i procent.  

Abonnemang privatkunder  2022 2023 Skillnad kr/år Skillnad kr/mån Procent 
Helår, tömning var 4:e vecka  2340 2685 -345 -29 15% 
Helår, tömning var 8:e vecka  2045 2315 -270 -23 13% 
Helår, tömning varannan vecka  2860 3495 -635 -53 22% 
Helår, gemensamt hämtställe  1850 2200 -350 -29 19% 
Fritid, tömning var 4:e vecka  1425 1640 -215 -18 15% 
Fritid, tömning var 8:e vecka  1278 1455 -177 -15 14% 
Fritid gemensamt hämtställe  1179 1395 -216 -18 18% 

 
 

 
Lisa Sirsjö  
Affärsområdeschef Avfall  
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Gäller from 2023-01-01 
Avgifter är inklusive moms 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2022-XX-XX 
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Allmänna bestämmelser 
 

1 Inledning 
Dala Vatten och Avfall AB (härefter DVA) ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § 
för att samla in och omhänderta avfall under kommunalt ansvar i Leksands kommun. 
Till avfall under kommunalt ansvar räknas: 

• kommunalt avfall - avfall från hushåll och sådant avfall från annan 
verksamhet som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll som 
uppstår i kommunen. 

• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som 
är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för a) hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten,  

• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och  
• bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 4–6 §§. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun fattar beslut om antagande av taxan. 
Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan ska finansiera de 
kostnader DVA har för att kunna utföra det renhållningsansvar och 
informationsansvar DVA har inom avfallshanteringen.  
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i Leksands kommuns 
”Föreskrifter om avfallshantering för Leksands kommun” som finns att hämta på 
DVA:s webbplats dalavattenavfall.se (härefter avfallsföreskrifterna). De definitioner 
som används i detta taxedokument är desamma som i avfallsföreskrifterna. 
 

2 Miljöstyrande taxa 
Miljöbalken 27 kap 5 § ger DVA möjlighet att ta ut avgifter så att återanvändning, 
återvinning och en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär att 
avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala mål inom 
avfallshantering och de mål som är uppsatta i Leksands kommuns avfallsplan. 
 

3 Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter med byggnad där människor vistas 
och det uppkommer avfall under kommunalt ansvar.  
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 
234, 793 25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 
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4 Fakturering och betalningsvillkor 
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka kostnaderna 
för avfallshanteringen. Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan 
månad eller per kvartal (enligt beslut av Leksand Vatten AB).  
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

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

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

 

5 Ändring av taxor och avgifter 
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun.  
 

6 Avfallsabonnemang – mat- och restavfall 
Fastighetsägare ansvarar för att kommunalt avfall som uppstår på deras fastigheter 
överlämnas till DVA. Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är 
skyldiga att ha ett abonnemang hos DVA för hämtning av mat- och restavfall. 
DVA levererar kärl som är dimensionerade efter förutsättningarna på fastigheten. 
Kärl ägs av DVA och nyttjandet ingår i abonnemangsavgiften. Fastighetsägaren 
ansvarar för kärlens rengöring och tillsyn.  
 

7 Standardabonnemang för hämtning av mat- och 
restavfall 

För småhus som har egna kärl vid fastigheten utgörs standardabonnemanget av ett 
190 liters kärl för restavfall med hämtning var 4:e vecka samt ett 140 liters 
matavfallskärl med hämtning varannan vecka.  
För flerbostadshus dimensioneras behållare och hämtningsintervall av DVA utifrån 
antalet hushåll. Hämtning ska vara schemalagd. 
För verksamheter dimensioneras behållare och hämtningsintervall av DVA utifrån 
behov. Vid kontinuerlig verksamhet ska hämtning vara schemalagd.  
 

8 Förändring av abonnemang – mat och restavfall 
Förändring av löpande abonnemang för insamling anmäls till DVA minst 14 dagar i 
förväg om inte annat anges i avfallsföreskrifterna. 
Vid behov av förändring av hämtställe, placering av kärl, containrar och andra 
behållare eller andra frågor som påverkar tillgängligheten för hämtning ska kontakt 
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tas med DVA innan förändringen genomförs för att stämma av om den är lämplig 
och möjlig.  
 

9 Taxans uppbyggnad 
Avgifterna för hantering av mat- och restavfall exklusive avfall från enskilda 
avloppsanläggningar består av en fast årlig avgift och en hämtningsavgift som beror 
på behållarstorlek och antal hämtningar. Dessutom finns särskilda avgifter för 
tilläggstjänster.  
 
Fast avgift  
Den fasta avgiften ska täcka kostnader för administration såsom kundservice och 
fakturering, information, IT, planering och utveckling, insamling och återvinning av 
returpapper och insatser för att förebygga att avfall uppstår. För hushållen ingår 
nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. 
Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande under fastighetens hela 
livslängd. 
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 
Den fasta avgiften delas in i följande kategorier: 

• Småhus, en- och tvåfamiljshus: fastighet med en eller två bostäder där 
någon är folkbokförd eller annars bor permanent. 

• Småhus, fritidshus: bostadsfastighet med en eller två bostäder där ingen är 
folkbokförd eller annars bor permanent. 

• Flerbostadshus: fastighet med minst tre boendeenheter i flerbostadshus 
eller småhus, gäller både för permanent och fritidsboende.  

• Verksamheter: Till verksamheter räknas organisationer, företag, kommunala 
verksamheter med flera. En fast avgift tas ut per verksamhet som verkar på 
fastigheten och i vilka det uppkommer avfall som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll. 
 

Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid 
fastigheten såsom kostnader för behållare, hämtning, omlastning, transport och 
behandling. I avgiften för hushåll ingår även papperspåsar och påshållare för 
insamling av matavfall. Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare och 
hämtningsintervall och är därmed möjlig att påverka.  
 
Tilläggsavgift  
Exempelvis avgift för extra hämtningar. 
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10  Returpapper 
Hushåll hänvisas att lämna returpapper vid Förpackningsinsamlingens (FTI) 
återvinningsstationer där DVA tillhandahåller behållare för insamling. 
För flerfamiljshus och verksamheter som önskar få returpapper hämtat vid 
fastigheten gäller att de måste anlita företag som har tecknas auktorisationsavtal med 
DVA. Beställning av hämtning görs direkt till auktoriserat företag. Uppgifter om 
auktoriserade företag återfinns på DVA:s webbplats, dalavattenavfall.se. 
 

11  Skatter 
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom 
avfallsområdet, justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
 

12  Särskild bestämmelse 
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig bestämmelse fattar Leksand 
Vatten AB beslut om avgift. De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 § ska då 
beaktas. 
 

13  Begreppsförklaringar 
 

Generellt 
Avfall under kommunalt 
ansvar 

Avfall som DVA enligt miljöbalken, kap 12, 20 §, ansvarar för att 
samla in och omhänderta i Leksands kommun. Till avfall under 
kommunalt ansvar räknas: 
• kommunalt avfall  
• avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter  

• latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och  
• bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en 

yrkesmässig verksamhet 
 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller 
den som, enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1 
152), ska anses som fastighetsägare. 
 

Kommunalt avfall Avfall från hushåll och sådant avfall från annan verksamhet som till 
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll som uppstår i 
kommunen. 

Avfall  
Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig 

som föda. Matavfall är även skal från frukt och grönsaker samt 
kaffesump. Matavfall läggs i papperspåsar tillhandahållna av DVA 
och sedan i kärlet för matavfall. 

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men 
exempelvis är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen. 

Farligt avfall Farligt avfall är till exempel kemiska produkter, färgrester, 
lösningsmedel och avfall som innehåller kvicksilver. Farligt avfall 
lämnas på återvinningscentral eller i enlighet med DVA:s 
anvisningar. 
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Restavfall Restavfall är avfall under kommunalt ansvar som inte är en 
förpackning, matavfall, farligt avfall eller ingår i någon annan 
fraktion nedan, men som är brännbart och tillräckligt litet för att 
rymmas i soppåsen. 

Returpapper Returpapper är tidningar, reklam och liknande avfall. Returpapper 
lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen. 

Enskilda avloppsanläggningar 
BDT-anläggning Avloppsanläggning ansluten till bad, disk- och tvättvatten. 
Deltömning Deltömning är den vanligaste tömningsmetoden för slamavskiljare 

och minireningsverk. Vid deltömning hämtas de fasta partiklarna 
medan vattenfasen lämnas kvar i slamavskiljaren efter verkställd 
tömning, enligt 20 § i kommunens föreskrifter. 

Dispens Dispenser från kraven i avfallsföreskrifterna kan sökas hos enhet 
som ansvarar för tillsynen över föreskrifterna vid Leksands 
kommun.  

Fettavfall Fettavfall är fast avfall som samlas upp i fettavskiljare i 
restauranger, storkök eller liknande. Fettavskiljare kan vara 
placerade både inomhus och utomhus.  

Fosforfilter Fosforfilter (ibland kallad fosforfälla) är till för att öka reningen av 
fosfor och utgör ett komplement till en biologisk behandling, till 
exempel en markbädd. De finns också som en komponent i vissa 
minireningsverk.  

Heltömning Heltömning innebär att allt innehåll i slamanläggningen, de fasta 
partiklarna (slammet) och vattnet, hämtas. Vanlig tömningsteknik 
på slutna tankar.   

Latrin Urin, avföring och toalettpapper från toaletter som inte är anslutna 
till ett avlopp, till exempel utedass eller liknande. 

Minireningsverk I ett minireningsverk sker avloppsreningen i en förtillverkad 
produkt. Det finns en uppsjö av modeller på marknaden varför det 
är extra viktigt att det är tydligt utmärkt var i verket tömning ska 
ske. Det ska finnas tydliga instruktioner i direkt anslutning till 
minireningsverket och känsliga delar måste skyddas.  

Slam Med slam avses de fasta partiklarna som finns i avloppsvatten. 
Slammet utgör ett avfall under kommunalt ansvar och är den del 
av innehållet i slamavskiljare och minireningsverk som DVA är 
skyldiga att hämta. 

Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar skiljs från avloppsvattnet så att 
efterföljande reningssteg inte sätter igen. Den vanligaste 
slamavskiljaren är den så kallade trekammarbrunnen i betong (ofta 
kallad slambrunn) men det finns även slamavskiljare som är 
utformade på andra sätt och i andra material, till exempel plast. 

Sluten tank Tank som samlar upp klosettvatten. Vid hämtning av innehållet 
töms den helt på sitt innehåll, det vill säga både avloppsvatten och 
slam. 

 
 

  

52



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

8 
 

AVGIFTER (inklusive lagstadgad moms) 
 

1 Fast avgift  
 
Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med upp till två boendeenheter i småhus, där 
någon är folkbokförd eller annars permanent bosatt. 

1 470 1280 kr 

Småhus, fritidshus Fastighet med upp till två boendeenheter i småhus, där 
ingen är folkbokförd eller annars permanent bosatt. 

1 030 895 kr 

Flerfamiljshus Per boendeenhet på fastighet med minst tre 
boendeenheter i flerbostadshus eller småhus, gäller för 
både permanent och fritidsboende.  

1 030 895 kr 

Verksamheter En fast avgift tas ut per verksamhet som verkar på 
fastigheten under förutsättning att det i verksamheten 
uppkommer avfall som till sin art och sammansättning 
liknar avfall från hushåll. För att lämna grovavfall på 
ÅVC krävs att verksamheten erlägger fast avgift. 

915 795 kr 

Verksamhet, 
sommar 

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

455 395 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

630 420 kr 

 
 

2 Hämtningsavgift mat- och restavfall  
Alla avgifter är per år om inte annat anges.  
I hämtningsavgiften ingår hämtning, transport, behandling och kärl. För containrar 
tas hyra ut. Andra typer av behållare, godkända av DVA, tillhandahålls av 
abonnenten.  
 

2.1 En- och tvåfamiljshus, permanentboende och 
helårsabonnemang 
Hämtning sker året runt om inget annat anges. Hämtningsdagar schemaläggs av 
DVA. 
 

2.1.1 Egna kärl 
Avser fastigheter som lämnar sitt avfall i egna kärl vid fastigheten. 
  

*Inga nya abonnemang tecknas för denna kärlstorlek. När befintliga kärl i denna storlek går sönder eller av annan 
anledning behöver bytas ut ersätts de av annan storlek som erbjuds enligt taxan. 

 

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift per år 
Varannan vecka Var 4:e vecka Var 8:e vecka 

Restavfall, 190 liter 1 485 kr 1 040 675 kr 520 305 kr 225 

Restavfall, 370 liter 3 270 kr 2 080 1 485 kr 1 040 

Restavfall, 660 liter* Ej valbart 2 365 kr 1 855 

Matavfall, 140 liter 540 kr 
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2.1.2 Delade kärl  
Två närboende fastighetsägare (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande) 
kan efter anmälan till DVA dela på en uppsättning kärl. Det är inte möjligt att enbart 
dela på matavfallskärlet.  

 

2.1.3 Gemensamt hämtställe 
Gemensamt hämtställe avser tre eller fler fastigheter som lämnar sitt avfall i 
gemensamma kärl.  

 

*Perioden 1/10–30/4 avser fastigheter som normalt har egna kärl vid fastigheten men där problem med 
framkomlighet medför att ett gemensamt hämtställe måste iordningställas för sophämtning vintertid. 

 

2.2 Fritidshus, sommarabonnemang 
Hämtning sker under perioden 1 maj till 30 september. 

 

2.2.1 Egna kärl 
Avser fastigheter som lämnar sitt avfall i egna kärl vid fastigheten. 

 

 
2.2.2 Delade kärl 

Två närboende fastighetsägare (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande) 
kan efter anmälan till DVA dela på en uppsättning kärl. Det är inte möjligt att enbart 
dela på matavfallskärlet.  

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift per år 

Varannan vecka Var 4:e vecka Var åttonde vecka 

Restavfall, 190 liter Ej valbart 305 kr 225 155 kr 113  

Matavfall, 140 liter 270 kr 

Avfallsslag och behållarstorlek 
Hämtningsavgift per år 

Helår 1/10–30/4* 

Restavfall  405 kr 275  205 kr 137 

Matavfall  325 kr 295 160 kr 147 

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift per år 
Varannan vecka Var 4:e vecka Var 8:e vecka 

Restavfall, 190 liter 745 kr 520 340 kr 260 155 kr 113 

Restavfall, 370 liter 1 635 kr 1 040 745 kr 520 

Matavfall, 140 liter 270 kr 

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift per år 
Varannan vecka Var 4:e vecka Var åttonde vecka 

Restavfall, 190 liter Ej valbart 155 kr 113 77 kr 57 
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2.2.3 Gemensamt hämtställe 
Gemensamt hämtställe avser tre eller fler fastigheter som lämnar sitt avfall i 
gemensamma kärl. 

 

 
 

2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 
Avgifter gäller vid abonnemang med fasta hämtningsfrekvenser, till exempel 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag. Tömningsfrekvens bestäms i samråd med DVA.  
 

2.3.1 Kärl 
DVA tillhandahåller kärl. Komprimering av avfall i kärlen är inte tillåtet.  

 
*Inga nya abonnemang tecknas för detta hämtningsintervall. 

**Inga nya abonnemang tecknas för denna kärlstorlek. När befintliga kärl i denna storlek går sönder eller av 
annan anledning behöver bytas ut ersätts de av annan storlek som erbjuds enligt taxan. 

 

2.3.2 Container för restavfall 
Abonnent tillhandahåller container för restavfall alternativ hyr behållare av DVA. 
Behållare samt placering ska alltid godkännas av DVA. Komprimering av avfall i 
container är inte tillåten. 

Matavfall, 140 liter 135 kr 

Avfallsslag  Hämtningsavgift per år 

Restavfall  205 kr 137 

Matavfall  160 kr 147 

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift 

3 gånger  
i veckan 

2 gånger  
i veckan 

1 gång i 
veckan 

Varannan 
vecka 

Var 4:e 
vecka 

Var 8:e 
vecka 

Restavfall, 190 liter Ej valbart 6 388* 
4 368 kr 

3 125* 
2 184 kr  

1 560 kr 
1 092 kr 

710 kr 
546 kr 

325 kr 
273 kr  

Restavfall, 370 liter 20 925 kr* 
12 792 kr       

14 055* 
8 525 kr 

6 870 kr 
5 733 kr 

3 435 kr 
2 132 kr 

1 560 kr 
1 066 kr 

Restavfall, 660 liter 33 290 kr* 
22 776 kr 

22 360 kr 
15 184 kr 

10 930 kr 
7 595 kr 

5 465 kr 
3 796 kr 

2485 kr 
1 898 kr 

Matavfall, 140 liter Ej valbart 2 704 kr 1 352 kr 676 kr 

Matavfall, 240 liter** 
(kan ej nytecknas) Ej valbart 4 680 kr 

 
2 340 kr 

 
1 170 kr 

 

Avfallsslag och 
behållarstorlek Hyra 

Hämtningsavgift 

1 gång i 
veckan 

Varannan 
vecka 

Var 4:e 
vecka 

Restavfall, 4 m3 
2 400 kr/år 
2 000 kr/år 

Ej valbart Ej valbart 14 870 kr 
11 440* kr 
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2.3.3 Bottentömmande behållare 
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av DVA. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Restavfall, 6 m3 3 600 kr/år 
3 000 kr/år 

91 200 kr 
66 820 kr 

43 430 kr 
33 410 kr 

21 715 kr 
16 705 kr 

Restavfall, 8 m3 4 800 kr/år 
4 000 kr/år 

117 117 kr 
85 800 kr 

55 770 kr 
42 900 kr 

27 885 kr 
21 450 kr 

Avfallsslag och 
behållarstorlek 

Hämtningsavgift 

2 gånger  
i veckan 

1 gång  
i veckan 

Varannan 
vecka 

Var 4:e 
vecka 

Restavfall, 3 m3 200 770 kr 
137 280 kr 

93 690 kr 
68 640 kr 

44 616 kr 
34 320 kr 

22 308 kr 
17 160 kr 

Restavfall, 5 m3 267 690 kr 
183 040 kr 

124 920 kr 
91 520 kr 

59 488 kr 
45 760 kr 

29 744 kr 
22 880 kr 

Matavfall, 0,75 m3 109 310 kr 
96 440 kr 

52 052 kr 
47 320 kr 

26 026 kr 
23 660 kr 
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3 Tilläggstjänster och avgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta DVA. 
 

3.1 Småhus - permanentboende och fritidshus 
 

3.1.1 Extra hämtning, draghjälp och specialfordon 
Vid behov av extra hämtning kan detta beställas från DVA. För att hämtning ska 
kunna ske från fritidshus vintertid krävs att vägen fram till fastigheten är framkomlig. 
Draghjälp för kärl räknas från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats 
för hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg. Förutsättningen för 
att beviljas draghjälp är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager 
eller hinder och utan lutning, DVA avgör när detta uppfylls. 
För fritidshus med sommarhämtning som efter avslutad hämtningssäsong behöver 
hjälp att flytta kärl från hämtningsplatsen till fastigheten, och där avståndet överstiger 
25 meter eller på annat sätt inte uppfyller kraven för draghjälp, finns möjlighet att 
beställa tjänsten att få kärlen flyttade från hämtstället till fastigheten. 
Specialfordon används när det inte är framkomligt till fastighet med ordinarie 
hämtningsfordon. 
 
Tjänst Förklaring Avgift 

Extra hämtning Inom ordinarie tur. Till exempel hämtning av restavfall på 
matavfallsturen eller extra hämtning för 
sommarabonnemang under perioden 1/10 – 30/4. 

 95 75 
kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom fem arbetsdagar räknat 
från vardagen efter beställning. 

575 460 
kr/tillfälle 

Extra säck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck bredvid 
avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast efter beställning. 

95 75 kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 60 50 kr/tillfälle 

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.   600 400 kr/år 

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.   400 200 kr/år 

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

300 250 
kr/tillfälle 

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon tillkommer en 
avgift utöver ordinarie hämtningsavgift 

575 460 
kr/tillfälle 

 
 

3.1.2 Felsortering och överfulla kärl  
Om avfallet inte sorteras enligt Leksands kommuns föreskrifter påpekas detta 
skriftligen för fastighetsägaren. Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för 
sortering inte följs kan avgift tas ut. DVA har rätt lämna kvar behållare som 
innehåller felaktigt sorterat avfall. Behållare som innehåller avfall blandat med farligt 
avfall eller el-avfall lämnas alltid kvar. När fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
har packat om och tagit bort felaktigt sorterat avfall kan hämtning ske. Hämtning 
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sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt efter att fastighetsägare har 
beställt extra hämtning utanför ordinarie tur. 
Om behållare vid upprepade tillfällen är överfulla påpekas detta skriftligt för 
fastighetsägaren. Efter upprepade påpekanden har DVA rätt att anpassa 
abonnemanget till rådande förhållanden. 
Tjänst Förklaring Avgift 

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall och andra än av DVA tillhandahållna 
matavfallspåsar upptäcks i kärl för matavfall eller annat än 
restavfall upptäcks i kärl för restavfall.  

300 250 kr/kärl 

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

 

 
 

3.1.3 Hantering av kärl 
Utkörning av matavfallskärl är alltid kostnadsfri. I samband med överlåtelse av 
fastighet där avvikelse från standardabonnemang föreligger återställs alltid 
abonnemanget, utan kostnad för överlåtande eller övertagande fastighetsägare, till 
standardabonnemang. I övrigt tas avgift för utkörning och/eller intagning alltid ut 
för restavfallskärl samt för intagning av matavfallskärl i samband med att abonnent 
har anmält hemkompostering till DVA och har avsagt sig hämtning av matavfall.  
Kärl som ska tvättas ska stå lättillgängliga och synliga. Eventuella soppåsar lyfts av 
utföraren ur kärlet i samband med tvätt för att efter utförd tvätt läggas tillbaka. 
DVA får, efter upprepade påpekanden om att rengöring av kärl behövs, på 
fastighetsägarens bekostnad byta ut kärl som är så smutsiga att de utgör ett 
arbetsmiljö- eller sanitärt problem. 
Gravitationslås kan monteras efter beställning av kund. 
Tjänst Förklaring Avgift 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 300 250 
kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  390 335 kr/kärl 

Byte av smutsigt 
kärl 

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

595 575 kr/kärl 

Gravitationslås Hyra, per kärl 60 50 kr/år 

Ersättning för 
förstört kärl 

När kärl på grund av kundens oaktsamhet blivit förstört så 
att det måste bytas ut. 

600 kr/kärl 

 
 

3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 
 

3.2.1 Extra hämtning och extra säckar 
Vid extra hämtning erläggs en framkörningsavgift per hämtställe (avser en och 
samma plats där kärl förvaras, till exempel ett soprum, på en fastighet/adress kan det 
därför finnas fler än ett hämtställe) samt en hämtningsavgift per behållare. Om 
hämtning av avfallet, av anledning som fastighetsägaren råder över, inte kan utföras 
vid hämtstället har DVA rätt att debitera framkörningsavgiften. 
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Framkörningsavgift extra hämtning 

Behållare Tjänst Förklaring Avgift, per 
hämtställe 

Kärl Budning Hämtning utförs inom 5 arbetsdagar 
räknat från vardagen efter beställning 

175 35 kr 

Bestämd dag Hämtning utförs på av abonnent önskad 
vardag, beställs minst fem arbetsdagar 
innan önskad hämtningsdag 

670 515 kr 

Akut hämtning Hämtning utförs inom 24 timmar  800 615 kr 
Container för 
restavfall 

Budning Hämtning utförs inom 5 arbetsdagar 
räknat från vardagen efter beställning 

468 360 kr  
 

Bestämd dag Hämtning utförs på av abonnent önskad 
vardag, beställs minst fem arbetsdagar 
innan önskad hämtningsdag 

1 144 880 kr  

Akut hämtning Hämtning utförs inom 24 timmar 1 144 880 kr 

Bottentömmande 
behållare 

Budning Hämtning utförs inom 5 arbetsdagar 
räknat från vardagen efter beställning 

468 360 kr  
 

Bestämd dag Hämtning utförs på av abonnent önskad 
vardag, beställs minst fem arbetsdagar 
innan önskad hämtningsdag 

1 144 880 kr  

Akut hämtning Hämtning utförs inom 24 timmar  1 144 880 kr 

 
Hämtningsavgift – per behållare 

Avfallsslag Behållare Avgift, per 
behållare 

Restavfall Kärl 190 l  57 42 kr 

Kärl 370 l 111 82 kr 

Kärl 660 l 197 146 kr 

Container 4 m3  1 188 880 kr 

Container 6 m3 1 735 1 285 kr 

Container 8 m3 2 228 1 650 kr 

Container 10 m3  2 903 2 150 kr 

Djupbehållare 3 m3 1 782 1 320 kr 

Djupbehållare 5 m3 2 376 1 760 kr 

Matavfall 140 l 29 26 kr 

240 l 50 45 kr 

Djupbehållare 0,75 m3 1 092 910 kr 

 
Extra säck 

Tjänst Förklaring Avgift, per säck 

Extra säck Restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i säck 
bredvid kärlet vid ordinarie tömning. 

95 75 kr 

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

 

 
 

3.2.2 Felsortering och överfulla kärl 
Om avfallet inte sorteras enligt Leksands kommuns föreskrifter påpekas detta för 
fastighetsägaren. Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte 
följs kan avgift tas ut. DVA har rätt lämna kvar behållare som innehåller felaktigt 
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sorterat avfall. Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller el-avfall 
lämnas alltid kvar. När fastighetsägare eller nyttjanderättshavare har packat om och 
tagit bort felaktigt sorterat avfall kan hämtning ske. Hämtning sker vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle alternativt efter att fastighetsägare har beställt extra 
hämtning. 
Om behållare vid upprepade tillfällen är överfulla påpekas detta för fastighetsägaren. 
Efter upprepade påpekanden har DVA rätt att anpassa abonnemanget till rådande 
förhållanden. 
Tjänst Förklaring Avgift, per 

behållare och 
tillfälle 

Felsorteringsavgift Kärl - om annat än matavfall och av DVA godkända 
matavfallspåsar upptäcks i kärl för matavfall eller 
annat än restavfall upptäcks i kärl för restavfall.  

600 500 kr 

Bottentömmande behållare - om annat än matavfall 
och av DVA godkända matavfallspåsar upptäcks i 
behållare för matavfall eller annat än restavfall 
upptäcks i behållare för restavfall. 

1 250 kr 

Container - om annat än restavfall upptäcks i 
container för restavfall.  

1 250 1 000 kr 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle.  dubbel 
hämtningsavgift 

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

 

 
 

3.2.3 Hantering av behållare 
Kärl som ska tvättas ska stå lättillgängliga och synliga. Eventuella soppåsar lyfts av 
utföraren ur kärlet i samband med tvätt för att efter utförd tvätt läggas tillbaka. Om 
kärlen står i låst soprum ska information om hur utföraren av tvätten får tillgång till 
utrymmet lämnas i samband med beställning. 
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats 
hos kund. 
DVA får, efter upprepade påpekanden om att rengöring av kärl behövs, på 
fastighetsägarens bekostnad byta ut kärl som är så smutsiga att de utgör ett 
arbetsmiljö- eller sanitärt problem. 
Gravitationslås och så kallade ”lock-i-lock” kan monteras efter beställning av kund. 
Kostnader som uppkommer då behållare, på grund av abonnentens hantering och 
oaktsamhet, måste lagas eller bytas ut debiteras abonnenten. 
Tjänst Förklaring Avgift 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 300 250 kr/tillfälle 

Utkörning/intagning 
av container 

Hantering av container på kundens begäran 1 375 1 100 kr/per 
container 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt 
schema. 390 335 kr/kärl 
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Byte av smutsigt 
kärl 

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

595 575 kr/kärl 

Tvätt av container Framkörningsavgift 688 550 kr/tillfälle 

Timdebitering på plats hos kund 1 375 1100 kr/timme 

Gravitationslås Hyra, per kärl  60 50 kr/år 

Lock-i-lock Hyra, per kärl  60 50 kr/år  

Ersättning för 
förstört kärl 

När kärl på grund av abonnentens oaktsamhet 
åsamkats skada så att hela eller delar av 
behållaren måste bytas ut. 

600 kr/kärl 

Ersättning för 
förstörd container 

När container på grund av abonnentens 
oaktsamhet åsamkats skada så att hela eller 
delar av container måste bytas ut.  

Självkostnad 

 
 

3.2.4 Matavfallspåsar och tillbehör för matavfallsinsamling 
 
Livsmedelsverksamheter och andra verksamheter där större mängder matavfall 
uppkommer ska använda papperspåsar eller papperssäckar som är godkända av DVA 
för insamling av detta.  Matavfallspåsar kan från och med 2023-03-01 beställas från 
DVA:s kundservice och levereras därefter inom två veckor.  
 
Påse/utrustning Förklaring Avgift 

9 liter Bunt om 80 matavfallspåsar 43 kr 

22 liter Bunt om 100 matavfallspåsar 
235 kr 

45 liter Bunt om 20 matavfallspåsar 
98 kr 
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4 Grovavfall 
 

4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och 
fritidshus 
Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas 
enligt körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. Information 
om vilken typ av grovavfall som kan hämtas finns på DVA:s webbplats, 
dalavattenavfall.se. 
Tjänst Förklaring Avgift 

Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 241 185 kr/tillfälle 

För extra kolli tillkommer 65 50 kr/kolli 

 
 

4.2 Verksamheter 
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB. 
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5 Enskilda avloppsanläggningar och latrin 
Enskilda avloppsanläggningar avser avloppsanläggningar utanför det kommunala 
avloppsnätet. Avloppsanläggningarna ser olika ut beroende på förutsättningar vid 
fastigheten och myndigheternas krav på anläggningen.  
 

5.1 Hämtning av slam från slamavskiljare (WC, BDT), sluten 
tank och minireningsverk 
Taxa för hämtning av slam består av en slamsugningsavgift samt avgift för eventuella 
tilläggstjänster. Taxan för slam ska täcka kostnad för slamsugning, transport, 
behandling samt administration. 
Antal hämtningar per år ska följa avfallsföreskrifterna. Hämtning från slamavskiljare 
och minireningsverk är alltid schemalagd.  
För anläggning kopplad till WC ska hämtning normalt ske en gång per år, för 
anläggning kopplad till bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska hämtning normalt ske 
minst vartannat år. Slutna tankar behöver inte vara schemalagda men får vara det, 
hämtning måste dock ske minst vart tredje år. Hämtningsintervall bestäms utifrån 
avfallsföreskrifterna och eventuella, av tillsynsmyndigheten beslutade, dispenser för 
anläggningen. 
 

5.1.1 Slamsugningsavgift, ordinarie schemalagd hämtning 
Slamsugningsavgiften beror på anläggningens storlek och typ och avser schemalagd 
hämtning, för aktuellt hämtningsschema se DVA:s webbplats, dalavattenavfall.se.  
Hämtningsperioder för respektive område beslutas av DVA.  
Om schemalagd hämtningsperiod inte passar går det bra att avboka hämtning och 
mot avgift (se 5.1.2 Tilläggstjänster och avgifter) beställa hämtning vid annat tillfälle 
under innevarande år.  
Om slamsugning inte kan utföras av anledning som fastighetsägaren har rådighet 
över har DVA rätt att debitera en framkörningsavgift (se 5.1.2. Tilläggstjänster). För 
att undvika att debiteras framkörningsavgift behöver fastighetsägaren bland annat se 
till att: 

 det är framkomligt för slambilen till fastigheten, 
 det är framkomligt från slambilens uppställningsplats till slamanläggningen, 

röj ordentligt ändra fram till och runt om slamanläggningen. 
 det vintertid är skottat och sandat från bilens uppställningsplats fram till och 

runt om slamanläggningen, 
 anläggningen är tydligt utmärkt med flagga eller liknande samt 
 att det är fritt runtom anläggningen och att det inte finns lösa föremål eller 

planteringar som kan skadas. 
För minireningsverk ska det finnas tydliga slamsugningsinstruktioner i direkt 
anslutning till anläggningen, det ska vara tydligt markerat var slamsugning ska ske och 
känsliga delar i verket ska skyddas. 
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Anläggningstyp   Volym Avgift 

Slamavskiljare och 
minireningsverk 

0–3,0 m3 1 300 1 202 
kr/hämtning 

3,1–6 m3 1 600 1 729 
kr/hämtning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

300 219 kr/m3 

Slutna tankar 0–3,0 m3 1 900 1 202 
kr/hämtning 

3,1–6 m3 2 200 1 729 
kr/hämtning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

300 219 kr/m3 

Anläggning 2, BDT-
anläggning 

Slamsugning från en andra anläggning som är 
kopplad till avlopp för bad-, disk- och tvättvatten 
på samma fastighet och adress vid samtidig 
hämtning från anläggning ansluten till WC.  

800 880 
kr/hämtning 

 
 

5.1.2 Tilläggstjänster och avgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta DVA:s kundservice. Tilläggstjänsterna 
debiteras som tillägg till avgift för ordinarie, schemalagd hämtning. 
 
Tjänst Förklaring Avgift per 

tillfälle 
Budning Slamsugning inom 5 arbetsdagar räknat från 

vardagen efter att beställning görs 
500 375 kr 

Bestämd dag Slamsugning på en av abonnenten önskad vardag, 
måste beställas minst 5 arbetsdagar innan önskad 
hämtningsdag. 

900 750 kr 

Akut tömning 
samma vardag 

Slamsugning inom 8 timmar från beställning 08.00 – 
16.00 helgfri måndag till fredag. 

1 700 1 430 kr 

Akut tömning 
övriga tider samt 
helg- och röda 
dagar 

Slamsugning inom 8 timmar från beställning efter 
16.00 och före 08.00 på vardagar samt på helg- och 
röda dagar. 

2 700 kr 

Dubbel bemanning För hämtning vid anläggning som kräver dubbel 
bemanning, till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar, tillkommer en avgift. 

800 500 kr 

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

1 200 1 000 kr 

Framkörningsavgift Om slamsugning ej kan utföras på grund av hinder 
utgår en avgift.  

600 kr 

 

5.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn 
För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3. 
Tjänst Förklaring Avgift 

Timdebitering Inom ordinarie arbetstid. 1 294 1 125 kr 

Utom ordinarie arbetstid. 3 018 2 625 kr 

Behandlingsavgift Per kubikmeter.  300 219 kr/m3 
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5.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfilter-
material från små avlopp 
Vid hämtning av fosforfiltermaterial tas en hämtningsavgift ut per anläggning samt 
en behandlingsavgift för varje kolli. Som ett kolli räknas en filterkassett eller en säck 
med filtermaterial. 
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt filtermaterial. Filtermaterialet ska placeras 
vid närmast farbara väg. 

 
Tjänst Förklaring Avgift 

Hämtningsavgift Per avloppsanläggning 5 000 kr/anläggning 

Behandlingsavgift Per kolli 800 kr/behållare 

 

 
5.3 Latrin 

Latrin utgörs av urin, avföring och toalettpapper från toaletter som inte är anslutna 
till ett avlopp, till exempel utedass eller liknande. 
Det är endast tillåtet att använda de latrinkärl som tillhandahålls av DVA och som 
kan köpas på kommunens återvinningscentral.  
Vid hämtning av latrinkärl vid fastighet ska det placeras vid närmast farbara väg, 
leverans av nytt, tomt latrinkärl ingår ej. Beställning av hämtning 
 
Tjänst Förklaring Avgift per kärl 

Latrinkärl inklusive 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

400 kr 340 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet.  
Hämtning utförs inom fem arbetsdagar räknat från 
vardagen efter beställning. 

530 kr 460 

 
 

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

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

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

2 353 kr/tillfälle 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala Vatten och Avfall AB, ett 
regionalt VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro. Bolagets uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten och avloppsvattenrening.  
 
Vid frågor om taxan vänd dig till Dala Vatten och Avfall AB, 0247–44 100. 
www.dalavattenavfall.se  
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På uppdrag av Leksand Vatten AB 
2022-10-20 
 

 
 

 
 Till: 

Kommunfullmäktige i Leksands kommun 

 

VA-taxa 2023 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 

• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens av: 

o ökade avskrivningskostnader  

o kostnadsökningar på VA-material  
 

o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 

o ökade finansiella poster med anledning av ränteläget 

• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   

• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  

a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 
differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 

o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för lägenhetsavgift 
1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. Lägenhetsavgiften är en så kallad 
”nyttoparameter” där nyttan inte anses avta med ökat antal 
lägenheter vilket föranleder samma avgift per lägenhet oavsett 
fastighetens lägenhetsantal. Förslaget följer Svenskt Vattens 
normaltaxeförslag P120. 

b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 

o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar till 
att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 

c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse om att 
avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
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upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av full 
avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  

o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 
ingen reduktion av servisavgiften och förbindelsepunktsavgiften 
ske.  

d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad mängd 
s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 m3 per 
lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag ovan).  

o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 306 
kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-bolag 
som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt schablon 
om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare schablonnivå och 
skulle enligt förslag till 2023 års brukningstaxa debiteras med 
918 kr. 

e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av VA-
avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta gällande 
reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad följer Svenskt 
Vattens förslag.  

f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 

o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 
ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 

Bakgrund 
VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter är till huvuddelen reglerat i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Avgifterna får bestämmas som 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en 
engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-
anläggning. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader 
för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. VA-
verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna men avgifterna får inte 
överskrida det som behövs för att ordna och driva den allmänna VA-
anläggningen.  

Branschorganisationen Svenskt Vatten kom i juni 2021 ut med ett nytt 
normalförslag för konstruktion av VA-taxor. Förslaget är framtagen inom 
ramen för gällande lagstiftning och det utrymme som ges i lagen om allmänna 
vattentjänster. Med anledning av såväl ett ökat kostnadsläge och av det nya 
normaltaxeförslaget finns ett behov av en utredning av gällande VA-taxa både 
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avseende konstruktion och avgiftsnivå. En sådan utredning beräknas 
genomföras under 2023 och framåt och ligga till grund för framtagande av VA-
taxa för år 2024 och framåt. Förslaget som lyfts fram inom ramen för 2023 års 
taxa ligger i linje med det nya normaltaxeförslaget. Syftet med ändringarna är 
flera: att säkra intäkter, förenkla svåra begrepp/ökad transparens samt ökad 
möjlighet till samverkan med andra VA-bolag och rättsligt stöd i tolkning av 
taxan. 

Slutsats  

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 15 %, 
och anläggningsavgiften med 10% samt att förändringar i taxekonstruktion 
ändras i enlighet med ovanstående. 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
 
Lisbeth Martinsson Skinnar  
T.f. Affärsområdeschef VA 
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Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand den 2022-xx-yy, § xx, Dnr 2022/xx 

  

Notera! Förslag till ändring är markerad i 

fet stil, 2022 års pris eller skrivelse är då 

överstruken. 
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2022-xx-yy, § xx, Dnr 2022/xx 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 

AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten 

AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 

avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 

enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 

om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-

mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 

men inte ännu bebyggts. 

72



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2023 

 4 

Lägenhet:Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i 

upplåtelsehänseende bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett 

och tvättmöjlighet. 

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 

som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 

bostadsenheter ut enligt följande: 

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk  

Standard SS 21054:2009 Lägenheter 

Högst 1000 m² 

1 lägenhet bostadsenhet för 
varje påbörjad 200-tal m² 
bruttoarea 

1001 m² - 5200 m² 

1 lägenhet bostadsenhet för 
varje påbörjad 300-tal m² 
bruttoarea 

Större än 5200 m² 

1 lägenhet bostadsenhet för 
varje påbörjad 400-tal m² 
bruttoarea 

 

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 

utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 

kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 

ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA). 

 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

  

4,2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 

när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
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Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-

ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 

att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 

i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

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

96 148,80 kronor 

105 764,00 kronor 

120 186 kronor 

132 205 kronor 

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

120 005,60 kronor 

132 006,40 kronor 

150 007 kronor 

165 008 kronor 

c)* 

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

25 651,20 kronor 
23 319,20 kronor 
20 987,28 kronor 
20 520,88 kronor 
20 054,48 kronor 

32 064,00 kronor 
29 149,00 kronor 
26 234,10 kronor 
25 651,10 kronor 
25 068,10 kronor 

d)** 

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

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

26 620 kronor 

29 282,40 kronor 

33 275 kronor 

36 603 kronor 

* Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet bostadsenhet per småhusfastighet. 

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

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.  
 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

5.3 Lägenhetsantalet Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar 

enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som 

LVAB godkänner. 

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 

tillkommande lägenhet bostadsenhet (gäller ej småhusfastighet). 

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

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

erläggas.  
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5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

96 148,80 kronor 

105 764,00 kronor 

120 186 kronor 

132 205 kronor 

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

120 005,60 kronor 

132 006,40 kronor 

 
150 007 kronor 

165 008 kronor 

c)  
en avgift per m2 tomtyta 

31,52 kronor 

34,64 kronor 

39,40 kronor 

43,30 kronor 

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

26 620 kronor 

29 282,40 kronor 

33 275 kronor 

36 603 kronor 

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

 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. 

6.4 LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 

den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 

med 0,5. 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 

skall anses vara förut erlagd. 
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6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 

självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 

fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 

erläggas.  

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 
Bostadsenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 

följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 
Bostadsenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning: 

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

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

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

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Lägenhetsavgift 
Bostadsenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 

5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 

skall erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 

24,72 kr 

27,20 kr 

30,90 kr 

34,00 kr 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 

2021 2022 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 

1 januari enligt följande bestämmelser: 

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent. 

b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året innan 

och talet gällande juni 2021 2022, räknas om till procent av sistnämnda tal. 

Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 

Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), 

och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 

samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 

Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall. 
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§ 11 

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får LVAB i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 

avgiftens storlek. 

11.2  Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 

besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5. 

11.3  I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 

avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 

vart och ett har sin egen avgift (taxa). 

11.4  Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 

beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 

Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-

avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 

innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 

utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 

ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 

där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa). 

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 

bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 

överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift. 

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 

området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 

bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 

fastigheterna. 

11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 

utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 

ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 

den fastställda särtaxan. 

 

§ 12 

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

räkning. 

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

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett. 
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-

avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 

avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 

och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 

varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 

eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 

ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då 

bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex 

ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det 

åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 

LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 

för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 

annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 

kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-

ens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–21) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 

dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.    

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 

5 028,80 kronor 

5783,20 kronor 
6 286,00 kronor 
7229,00 kronor 

b)* 

en avgift per år och lägenhet 
bostadsenhet för bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 

980,80 kronor 

1128,00 kronor  

1226,00 kronor 

1410,00 kronor 

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

980,80 kronor 

1128,00 kronor  

1226,00 kronor 

1410,00 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 

21,30 kronor 

24,49 kronor 

26,62 kronor 

30,61 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande. 

** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig. 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 

 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 

 

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

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

 

14.1 

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

Avgift per m3. 

 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har LVAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 

en antagen förbrukning om 200 m³/fastighet och år för permanentbostad och 

med 100 m³/fastighet och år för fritidsbostad.  
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Verksamheter ska normalt ALLTID ha vattenmätare. I händelse av att mätare 

saknas, t.ex. för nyansluten fastighet, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter en 

antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet bostadsenhet och år. 

Lägenhetsantalet Bostadsenhetsantalet beräknas enligt § 3. 

Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 

självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 

själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 

avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 

debitering genom beräknad förbrukning. 

14.4  För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 30 m3 

per lägenhet bostadsenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 

årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 

14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 

räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB 

undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 

begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

LVAB rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning 

eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 

hos Mark- och miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 

härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersöknings-

kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dag-

vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 

enligt 14.1 d). 

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta förbruk-

ning motsvarande ett genomsnitt av normalförbrukningen de senaste två åren + 

hälften av överförbrukningen i de fall överförbrukningen uppgår till minst 

100 m³. Med normalförbrukning avses fastighetens genomsnittliga 

förbrukning. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 

genomsnittsförbrukningen. Maximal mängd vatten som debiteras som 

överförbrukning är 5 x normalförbrukning. För att reducering av va-

avgiften ska komma i fråga ska den onormala förbrukningen ska vara 

hänförlig till ett dolt läckage. Med detta avses att förbrukningen ska ha 
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skett oavsiktligt och under förhållanden där fastighetsägaren rimligen inte 

borde kunnat upptäcka läckaget vid normal tillsyn av va-installationen 

och normal vistelse på fastigheten. 

 

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 

till 150 m³/år. 

14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-

brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 

med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 

en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 

läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³. 

14. 1110 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med 

mätare erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en 

engångsavgift om 194 kr 281 kr och en hyra per dygn om 48 kr 71 kr. 

Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en 

avgift per dygn om 242 kr 351 kr. 

§ 15 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 

spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-

kommits mellan LVAB och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 

vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år. 

§ 16 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 

enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 

ändamål: 

  V S Df Dg 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 

Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 

grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras 

följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 

429,60 kr 

494,40 kr  

537 kr 

618 kr 

Uppsättning av vattenmätare 

429,60 kr 

494,40 kr 

537 kr 

618 kr 

Avstängning av vattentillförsel 

500,80 kr 

576,00 kr 

626 kr 

720 kr  

Påsläpp av vattentillförsel 

500,80 kr 

576,00 kr 

626 kr 

720 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

429,60 kr 

494,40 kr 

537 kr 

618 kr 

Undersökning av vattenmätare 

1 142,40 kr 

1 313,60 kr 

1 428 kr 

1 642 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 142,40 kr 1 428 kr 

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

286,40 kr 

329,60 kr  

358 kr 

412 kr 

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

286,40 kr 

329,60 kr 

358 kr 

412 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 

286,40 kr 

329,60 kr 

358 kr 

412 kr 

Förgäves besök 

286,40 kr 

329,60 kr 

358 kr 

412 kr 

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

§ 18 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 

med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 

fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 

allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 

LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 
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§ 19 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 

månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt 

14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 14 och 15. 

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

• Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-

påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 

Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning.  

• Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 

betalningen skulle skett. 

Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-

liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-

överlåtelse. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 

LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 

Taxans införande (§21) 

§ 21 

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 

om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 

efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 

Lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 
L:\3 VA\ABVA taxor mm\3 Leksand\2021\VA-taxa 2021 Leksand § 66.docx  
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Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB 

genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 

VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 

uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 

dricksvatten och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  

Dala Vatten och Avfall AB, 0247 – 44 100. 

dalavattenavfall.se  
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På uppdrag av Leksand Vatten AB 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(3) 

Datum 
2022-09-13 

  
  

2022-10-20 
 

 
 

 
 Till: 

Kommunfullmäktige i Leksands kommun 

 

VA-taxa 2023 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta VA-taxa enligt nedan. 

• Brukningsavgifterna höjs med 15 % och höjningen är en konsekvens av: 

o ökade avskrivningskostnader  

o kostnadsökningar på VA-material  
 

o allmän kostnadsökning motsvarande index (KPI) 

o ökade finansiella poster med anledning av ränteläget 

• Anläggningsavgiften höjs med 10%.   

• Ändringar i taxekonstruktion enligt nedan.  

a) Under Anläggningsavgifter § 5.1 c) stryka bestämmelse om 
differentierad lägenhetsavgift och ersätta med samma avgift per 
lägenhet oavsett antalet lägenheter i fastigheten. 

o I gällande taxa erläggs en anläggningsavgift för lägenhetsavgift 
1-10, 11-20, 21-30 samt 31-. Lägenhetsavgiften är en så kallad 
”nyttoparameter” där nyttan inte anses avta med ökat antal 
lägenheter vilket föranleder samma avgift per lägenhet oavsett 
fastighetens lägenhetsantal. Förslaget följer Svenskt Vattens 
normaltaxeförslag P120. 

b) Ersätta begreppen ”lägenhet” och ”lägenhetsavgift” med 
”bostadsenhet” och ”bostadsenhetsavgift” 

o I enligt med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120.  Syftar till 
att öka förståelsen för vad avgiften avser. Innebörden är 
densamma. 

c) Under Anläggningsavgifter § 5.4 samt § 6.5 stryka bestämmelse om att 
avgift för ytterligare framdragning av servisledningar och 
upprättande av ytterligare förbindelsepunkter erläggs till 50% av full 
avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b).  
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o I enlighet med Svenskt Vattens normaltaxeförslag P120 bör 
ingen reduktion av servisavgiften och förbindelsepunktsavgiften 
ske.  

d) Under Brukningsavgifter § 14.4 ändra schablon för förbrukad mängd 
s.k. byggvatten vid nybyggnadsprojekt från 10 m3 till 30 m3 per 
lägenhet (framåt benämnt som bostadsenhet enligt förslag ovan).  

o 10 m3 debiteras i förslag till 2023 års brukningsavgifter med 306 
kr vilket är en lågt satt avgift i jämförelse med andra VA-bolag 
som möjliggör att erlägga avgift för byggvatten enligt schablon 
om mätning ej sker. 30 m3 är en vanligare schablonnivå och 
skulle enligt förslag till 2023 års brukningstaxa debiteras med 
918 kr. 

e) Under Brukningsavgifter § 14.9 avseende regler för reduktion av VA-
avgiften vid överförbrukning till följd av läckage, ersätta gällande 
reduktionsregel med reduktionsregel som i högre grad följer Svenskt 
Vattens förslag.  

f) Under § 17 stryka uttag av avgift för byte av sönderfrusen 
vattenmätare 

o Enligt rekommendation från Svenskt vatten bör avgiften ej tas 
ut som schablonavgift utan regleras genom skadestånd där 
ersättningsnivån grundas på faktisk kostnad för vattenmätare 
och arbetstid. 

Bakgrund 
VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter är till huvuddelen reglerat i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Avgifterna får bestämmas som 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en 
engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-
anläggning. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader 
för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. VA-
verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna men avgifterna får inte 
överskrida det som behövs för att ordna och driva den allmänna VA-
anläggningen.  

Branschorganisationen Svenskt Vatten kom i juni 2021 ut med ett nytt 
normalförslag för konstruktion av VA-taxor. Förslaget är framtagen inom 
ramen för gällande lagstiftning och det utrymme som ges i lagen om allmänna 
vattentjänster. Med anledning av såväl ett ökat kostnadsläge och av det nya 
normaltaxeförslaget finns ett behov av en utredning av gällande VA-taxa både 
avseende konstruktion och avgiftsnivå. En sådan utredning beräknas 
genomföras under 2023 och framåt och ligga till grund för framtagande av VA-
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taxa för år 2024 och framåt. Förslaget som lyfts fram inom ramen för 2023 års 
taxa ligger i linje med det nya normaltaxeförslaget. Syftet med ändringarna är 
flera: att säkra intäkter, förenkla svåra begrepp/ökad transparens samt ökad 
möjlighet till samverkan med andra VA-bolag och rättsligt stöd i tolkning av 
taxan. 

Slutsats  

Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 15 %, 
att förslag till anläggningsavgiften tas fram till styrelsemötet i september samt 
att förändringar i taxekonstruktion ändras i enlighet med ovan. 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
 
Lisbeth Martinsson Skinnar  
T.f. Affärsområdeschef VA 
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Ansökan om utökad borgen -  Leksand Vatten AB 

Beskrivning av ärendet 
Leksand Vatten AB (LVAB), som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2022-09-09 ansökt om utökad borgen 
med 60 miljoner kronor från 450 miljoner kronor till 510 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras av att Leksand Vatten AB planerar för ett flertal större 
och mindre investeringsprojekt.  Totalt budgeterat investeringsbelopp för 
2023 är 106,3 mkr, varav 43,3 mkr avser reinvestering i befintliga 
anläggningar inom VA och avfall, 25,5 mkr avser utbyggnad av VA enligt 
den kommunala VA-planen och 37,5 mkr avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 
De två största investeringsprojekten 2023 är 25 mkr avseende utbyggnad av 
VA i Heden, samt  20 mkr för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden. Båda investeringsprojekten beräknas pågå 
under perioden 2023-2024.  
Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 
mkr, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra 
Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 mkr.  
Per den 31 december 2021 har LVAB utnyttjat 399 miljoner kronor av den 
beviljade borgenssumman på 450 miljoner kronor. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Planerade investeringar är prioriterade och samordnade med kommunens 
exploateringsområden och VA-plan.   
Bolaget bedömer att en utökning av kommunens borgensåtagande är en 
förutsättning för att färdigställa beslutade investeringar. 
Befintlig låneram för kommunen (550 mkr) bedöms täcka kommunens 
behov av nyupplåning 2023. Leksandsbostäder har en befintlig borgensram 
på 465 mkr. En eventuell höjning av borgensramen för bostadsbolaget 
förväntas bli aktuell tidigast under hösten 2023.  
Givet de höga investeringsbehoven är fortsatt samordning och prioritering av 
låneutrymmet inom koncernen väsentligt   
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-05 
 

Referens 
2022/1759 

Sida 
2(2) 

 

 

Förslag till beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 510 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande från Leksands kommun daterat 2022-10-05 
2. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 

borgensåtagande, daterat 2022-09-09 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksand Vatten AB 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Vansbro Teknik AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida   Organisationsnummer 556821-3663 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(2) 

Datum 
2022-09-09 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 Till: 

Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 
 

 

Utökat borgensåtande  

Rekommendation till beslut 

Leksands kommun ökar sitt borgensåtagande gentemot Leksand Vatten 
AB med 60 mkr, från nuvarande nivå på 450 mkr till 510 mkr. 

Sammanfattning 
Leksand Vatten AB har under 2023 stora investeringsbehov som inte kan 
täckas av egna medel. 

Syfte 
Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal större och mindre 
investeringsprojekt 2023. Totalt budgeterat investeringsbelopp 2023 är 
106,3 mkr, varav 43,3 mkr avser reinvestering i befintliga anläggningar 
inom VA och avfall, 25,5 mkr avser utbyggnad av VA enligt den 
kommunala VA-planen och 37,5 mkr avser utbyggnad av VA i 
exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 

De två enskild största investeringsprojekten är utbyggnad av VA i Heden 
enligt den kommunala VA-planen, 25 mkr 2023, samt utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden enligt den kommunala detaljplanen, 
20 mkr 2023. Båda investeringsprojekten beräknas pågå under perioden 
2023-2024. Den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 
2023-2024 är 40 mkr, den beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i 
Norra Kärringberget/Lummerhöjden 2023-2024 är 30 mkr.  

Konsekvenser 
De budgeterade investeringarna kan inte genomföras utan utökat 
borgensåtagande. 

 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB 2022-09-08. 

Leksand Vatten AB 
 
Lisbeth Martinsson Skinnar, VD 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Konferensrum Björken, Dala Vatten och Avfall 
Torsdag 8 september 2022, kl. 13.30-12:15 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Pettersson (deltar digitalt) 
Mats Oscarsson  
Mats Rönnblad (ersätter Sara Shahryari) 
 
 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                VD, AO-chef VA 
Ola Nyström                                      Driftchef Insamling & Kundservice § 54 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef, vice VD 
David Nordgren                                 Projektledare § 53 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Elisabet Ingels 

Paragrafer 50-66 
 
Underskrifter 
 Ordförande 

 
  

 Per Spik  

 Justerande 
  

 Elisabet Ingels  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557477322265 Signerat KH, PS, EI
95



 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11 (22) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

  
  

 Dnr. 2022/36 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 58 Ansökan om utökad borgen inför 2023 
 
 

Beslut 
Styrelsen föreslår Leksands kommun att öka sitt borgensåtagande gentemot 
Leksand Vatten AB med 60 mkr, från nuvarande nivå på 450 mkr till 510 mkr. 
 

Sammanfattning  
Leksand Vatten AB har under 2023 stora investeringsbehov som inte kan täckas av 
egna medel. 

Leksand Vatten AB har budgeterat för ett flertal större och mindre 
investeringsprojekt 2023. Totalt budgeterat investeringsbelopp 2023 är 106,3 mkr, 
varav 43,3 mkr avser reinvestering i befintliga anläggningar inom VA och avfall, 
25,5 mkr avser utbyggnad av VA enligt den kommunala VA-planen och 37,5 mkr 
avser utbyggnad av VA i exploateringsområden enligt den kommunala detaljplanen. 

De två enskild största investeringsprojekten är utbyggnad av VA i Heden enligt den 
kommunala VA-planen, 25 mkr 2023, samt utbyggnad av VA i Norra 
Käringberget/Lummerhöjden enligt den kommunala detaljplanen, 20 mkr 2023. 
Båda investeringsprojekten beräknas pågå under perioden 2023-2024. Den 
beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Heden 2023-2024 är 40 mkr, den 
beräknade kostnaden för utbyggnad av VA i Norra Käringberget/Lummerhöjden 
2023-2024 är 30 mkr.  

Konsekvenser 
De budgeterade investeringarna kan inte genomföras utan utökat borgensåtagande. 
 

Skickas till  
Leksands kommun   
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-18 

Referens 
Dnr 2020/868    

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson,  
Epostadress. 

 
 

 
 

 
  

 

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll 
för Brandkåren Norra Dalarna 2023 

Beskrivning av ärendet 
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i 
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen).  
BRAND genomför för närvarande ett omfattande arbete för att likrikta 
sotningsverksamheten inom förbundet och medlemskommunerna. Detta för 
att tydliggöra gentemot medlemskommunerna, förbundet, 
sotningsentreprenörer och kommuninvånare hur sotningsverksamheten är 
ordnad inom förbundet. I samband med arbetet kommer också upphandling 
av sotningsleverantörer ske. 
3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anger att en 
kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall 
ske. Föreskriftsrätten är kopplad till normgivningskompetens vilket inte kan 
delegeras till ett kommunalförbund eftersom ett sådant i lagens mening inte 
är en kommun. BRAND ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor inom medlemskommunerna och direktionen för BRAND 
bör därför föreslå till Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att 
föreskriva om nya frister för sotning och föreskriva om avgifter för sotning 
och brandskyddskontroll.  
De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har 
sin grund i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
rekommendationer från 2014. En viss utveckling av arbetssätt samt 
utformning av eldstäder och imkanaler har skett sedan dess samtidigt som 
vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister saknar dessutom 
viktiga undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. I tillägg bör 
kravställning utifrån bebyggelsemiljö möjliggöras vilket inte har varit 
möjligt tidigare. 
Direktionen för BRAND beslutade den 28 september 2022 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya 
fristerna och taxorna träder i kraft samtidigt som de nya avtalen om 
upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla. 
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Leksands kommun 

Datum 

2020-09-23 
 

Referens 

Dnr 2020/868 
Sida 

2(3) 
 

 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och 
medlemskommunerna. Direktionen fattade ett inriktningsbeslut redan 2020-
09-17 om att förbundet ska överta sotning och brandskyddskontroll. 
Förbundsordningen har under året reviderats för att förtydliga ansvaret.  
Det är positivt att det nu även finns tydliga föreskrifter för frister för 
sotningen och för avgifterna kopplade till sotning och brandskyddskontroll i 
respektive kommun.   
 

Förslag till beslut 
 

1. Anta kommunalförbundets Brandkåren Norra Dalarnas förskrifter om 
nya uppdaterade frister för rengöring (sotning)   

2. Anta kommunalförbundets Brandkåren Norra Dalarnas föreskrifter 
om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll enligt Lag om 
skydd mot olyckor. 

3. Anta taxa för sotning och brandskyddskontroll i Leksand 
 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-18 
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2022-09-28 
Förbundets förskrifter om om nya uppdaterade frister för rengöring (sotning) 
Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll enligt Lag 
om skydd mot olyckor 
Taxa sotning och brandskyddskontroll 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Brandkåren i Norra Dalarna 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Leksands kommun 

Datum 

2020-09-23 
 

Referens 

Dnr 2020/868 
Sida 

3(3) 
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PROTOKOLLSUTDRAG
BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna
Sammanträdesdatum: 28.09.2022   

6 (8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 RF BRAND 2022/00048-1

Föreskrifter och taxa, sotning och brandskyddskontroll
Beslut
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna 
träder i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla.

Sammanfattning av ärendet
Brandkåren Norra Dalarna omfattar sedan 2019-01-01 kommunerna Mora, Leksand, Vansbro, 
Orsa och Älvdalen. Sotningsväsendet inom kommunerna har skillnader som 
sotningsutredningen som gjordes under 2020 påvisade. Dessa skillnader behöver likriktas.

3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor anger att en kommun skall meddela 
föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) skall ske. Föreskriftsrätten är kopplad till 
normgivningskompetens vilket inte kan delegeras till ett kommunalförbund eftersom ett sådant 
i lagens mening inte är en kommun. BRAND ansvarar för frågor kopplade till Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor inom medlemskommunerna och direktionen för BRAND bör därför föreslå till 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att föreskriva om nya frister för sotning och 
föreskriva om avgifter för sotning och brandskyddskontroll. 

De frister för sotning som i nuläget nyttjas inom medlemskommunerna har sin grund i MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer från 2014. En viss 
utveckling av arbetssätt samt utformning av eldstäder och imkanaler har skett sedan dess 
samtidigt som vissa nya typer av objekt har tillkommit. Befintliga frister saknar dessutom viktiga 
undantag och styrningar som normalt sett nyttjas. I tillägg bör kravställning utifrån 
bebyggelsemiljö möjliggöras vilket inte har varit möjligt tidigare.

BRAND genomför för närvarande ett omfattande arbete för att likrikta sotningsverksamheten 
inom förbundet och medlemskommunerna. Detta för att råda bot på de oklarheter som funnits 
sedan förbundet bildades och därigenom tydliggöra gentemot medlemskommunerna, 
förbundet, sotningsentreprenörer och kommuninvånare hur sotningsverksamheten är ordnad 
inom förbundet. I samband med arbetet kommer också upphandling av sotningsleverantörer 
ske. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd 
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). I dessa finns förslag på hur 
frister kan sättas för olika typer av eldstäder och imkanaler. Dessa rekommendationer är inte 
tvingande men bör i utgångspunkt nyttjas för att skapa likhet mellan kommuner. I nedan 
angivna förslag har denna rekommendation följts i tillämpliga delar.

Beslutsunderlag
Förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige.

- Föreskrifter om frister för rengöring (sotning) för respektive medlemskommun.
- Föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll för respektive 

medlemskommun.
- Taxa sotning och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun.
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PROTOKOLLSUTDRAG
BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna
Sammanträdesdatum: 28.09.2022   

7 (8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
BRAND rekommenderar kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och 
uppdaterade frister, föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna bör 
träda i kraft samtidigt som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster börjar gälla 2023-01-01, eller så snart det annars är möjligt.

Yrkande
Mikael Thalin (C) yrkar att beslutet ska ändras till: BRAND rekommenderar 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att föreskriva om nya och uppdaterade frister, 
föreskrifter och taxor enligt ovanstående. De nya fristerna och taxorna träder i kraft samtidigt 
som de nya avtalen om upphandlade sotnings- och brandskyddskontrolltjänster börjar gälla.

Propositionsordning
Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Mikael 
Thalins yrkande, vilket förklaras bifallet.

Sändlista
- Medlemskommuner
- Revisorer
- Förbundsdirektör
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Timavgifter och specificerade avgifter för sotning och brandskyddskontroll i Leksand

Timavgifter
Exklusive moms Inklusive moms

Timavgift för sotning, som specificerade avgifter grundas på, är: 505 kr/timme 631      kr/timme

8 kr/minut 11         kr/minut

Timavgift för brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på, är: 726 kr/timme 908      kr/timme

12 kr/minut 15         kr/minut

Specificerade avgifter

1: Administrativ avgift enligt 15 §
1.1: Administration Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

Alla byggnader 15§: Administration, kontroll och förvaltning 15 kr 19 kr Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning).

2: Grundavgifter enligt 19 §§

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 109 kr 136 kr Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 232 kr 289 kr Fast grundavgift per småhus.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering 170 kr 213 kr Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 51 kr 63 kr Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 3c: Planering, avisering, transport, fakturering 156 kr 195 kr Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 3d: Planering, avisering, transport, fakturering 333 kr 416 kr Fast grundavgift per småhus.
2.2.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Övrig fastighet 19§ 4: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering 244 kr 305 kr Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 4: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 73 kr 91 kr Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

3: Utförandeavgifter enligt 21-22 §§
3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring

3.1.1: Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Bostadshus 21§ 1a: Värmepanna 274 kr 342 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
b: Bostadshus 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn 189 kr 237 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
c: Bostadshus 21§ 1c: Kakelugn 253 kr 316 kr Fast utförandeavgift per anläggning.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 379 kr 474 kr Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

b: Övrig byggnad 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 303 kr 379 kr Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Bostadshus 22§ 1a: Första anläggning i hus 544 kr 680 kr Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus.
b: Bostadshus 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus 242 kr 302 kr Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma hus.

3.2.2 Ej småhus Arbete Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 363 kr 454 kr tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

b: Övrig hus/byggnad 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 363 kr 454 kr tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
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4: Tillkommande avgifter enligt 23-26 §§

4.1: Tillkommande avgifter vid sotning/rengöring
4.1.1 Utebliven förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per 
anläggning.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 177 kr 221 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

4.1.2: Anpassning av förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per 
anläggning.

b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 177 kr 221 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad kvart.

d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 35 kr 44 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 56 kr 69 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 111 kr 139 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad kvart.

4.1.3: Nödvändiga extraarbeten Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
c: Småhus 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 

kvart.
d: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 51 kr 63 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
e: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 

kvart.
f: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 126 kr 158 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
g: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 76 kr 95 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
h: Småhus 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per byggnad.

i: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 
kvart.

4.2: Tillkommande avgifter vid brandskyddskontroll
4.2.1 Utebliven förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per 
anläggning. Avsteg får göras, se författningstext.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 254 kr 317 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme. Avsteg får göras, se 
författningstext.

4.2.2: Anpassning av förrättning Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per 
anläggning.

b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 254 kr 317 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per planerad halvtimme.

c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad kvart.

d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 51 kr 63 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 80 kr 100 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 160 kr 200 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad halvtimme.

g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 126 kr 158 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
påbörjad kvart.

4.2.3 Tvingande beslut Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Alla verksamheter 25§ 1: Formulering av beslut 218 kr 272 kr Fast extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per 
förrättning.

b: Alla verksamheter 25§ 2a: Efterkontroll av beslut, småhus 218 kr 272 kr Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift.

c: Alla verksamheter 25§ 2b: Efterkontroll av beslut, ej småhus 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter 
utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.4: Nödvändiga extraarbeten Avgift Avgift inkl. moms Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 73 kr 91 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

d: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 
kvart.

e: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

f: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 109 kr 136 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

g: Småhus 26§ 8: Förbindelsekanal överstiger 3 meter 181 kr 227 kr Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

h: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 
kvart.

i: Småhus 26§ 10: Fördjupad brandskyddskontroll 181 kr 227 kr Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad 
kvart.
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Förklaring av poster i taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll

Sotning

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Permanentbostad Avisering, transport, fakturering

Fritidsbostad Avisering, transport, fakturering

2.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hus/ Byggnad utöver småhus Avisering, transport, fakturering

Enskild lägenhet med eldstad Transport

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Panna eldad uteslutande med olja Sotning/rengöring

Panna eldad helt eller delvis med fast bränsle Sotning/rengöring

Miljögodkänd panna för fast bränsle (ved, pellets, flis) Sotning/rengöring

Lokaleldstäder (braskamin, köksspis m.m.) Sotning/rengöring

3.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Imkanal Påslag med 50% för: materiel, komplexitet, högtrycksspolning av 
rostfritt/svartplåt m.m.

Eldstad, rökkanal i hyresfastighet, industri, lantbruk, hotell m.m. Påslag med 20% för: materiel, komplexitet m.m.

4.1 Övriga avgifter för sotning/rengöring
4.1.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning Kontaktförsök (telefon), lämna brev

4.1.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete s.k. bomkörining 60% av bastimpris för avsatt/planerad arbetstid faktureras, 1/2 
timme väntetid vid objektet ingår.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 17-22 Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 22-06 Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): lördag, helgdag Avisering, transport, arbeten, fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.1.2.

4.1.3: Alla byggnader Innebörd och ingående delar

Hämtande/resande och återställning av stege Sotning/rengöring

Användande av icke-standardverktyg Arbete med tillhörande debitering är frivilligt

Längre förbindelsekanal,över 3 meter Exempelvis stavsystem,dirt-clean, sotsug

Borttagning av tjära/kraftig beläggning Arbete med nödvändiga verktyg på plats, för tiden 
tjärborttagningen tar

Rensluckor svåråtkomliga Demontering och montering av extraluckor m.m.

Inställelse utom ordinarie tur Transport,vid planering utanför ordinarie slinga

Blockerade rensluckor och liknande Åtgärdande av enklare hinder för arbetets utförande

Brandskyddskontroll

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Innebörd och ingående delar

Permanentbostad Avisering, transport, fakturering

Fritidsbostad Avisering, transport, fakturering

2.2.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hus/ Byggnad utöver småhus Avisering, transport, fakturering

Enskild lägenhet med eldstad Transport

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Innebörd och ingående delar

Första objekt i hus För kontrollen nödvändig sotning ingår

Tilläggsavgift för tillkommande objekt i samma hus För kontrollen nödvändig sotning ingår

3.2.2: Ej småhus Innebörd och ingåede delar

Imkanal Eftersök av kanal,kontroll

Hyresfastighet, industri, lantbruk m.m. ----

4.2: Övriga avgifter för brandskyddskontroll
4.2.1 Småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning Kontaktförsök (telefon), lämna brev

4.2.2: Ej småhus Innebörd och ingående delar

Hinder för genomförande av arbete, s.k. bomkörning 70% av bastimpris för avsatt/planerad arbetstid, 1/2 timme 
väntetid vid objektet ingår. 

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 17-22 Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): helgfri vardag 22-06 Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

Arbete utom ordinarie arbetstid (OB): lördag, helgdag Avisering, transport, arbeten,fakturering och därmed jämförbara 
arbeten. Tillkommer utöver 3.2.2.

4.2.3 Alla byggnader Innebörd och ingående delar

Hämtande/ resande samt återställande av stege Arbete med tillhörande debitering är frivilligt

Fördjupad brandskyddskontroll Provning, nödvändiga redskap och förbrukningsmaterial, ev. 
förstörande provning och återställning m.m.

Borttagning av tjära Mekanisk rengöring

Inställelse utom ordinarie tur Transport
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Leksand kommun föreskrifter om frister för rengöring (sotning) 

Beslutade den ________ 

Med stöd av 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver Leksand kommun 
följande. 

Allmänna råd:  
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd är markerade 
med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna författning innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring (sotning) skall ske i _______ 
kommun enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2§ I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Anläggning  Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt imkanaler 
och de övriga byggnadsdelar som ska rengöras enligt denna författning. 

Eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till apparaten 
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig reglageutrustning. 

Fritidshus Byggnad för boendeändamål som inte nyttjas som permanentbostad och där ingen är 
folkbokförd 

Imkanal  Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, 
kakelugn och öppen spis. 

Mindre omfattning Korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 
500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved eller 200 kg (ca 13 småsäckar) värmepellets per 
år. 

Mottagningskök 
(uppvärmningskök) 

Kök som tar emot måltidernas huvudkomponent varm/kall/fryst från ett centralkök 
(tillagningskök). Potatis, pasta, ris och grönsaker samt sallad tillagas eller iordningställs på 
plats. 

Rökkanal  Kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller 
flytande bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare 
och spjäll. 

Tjära Sotavlagringar i skorsten med högt innehåll av lättantändliga tjärprodukter (s.k. blanksot, 
knotter, mm) med ett genomsnittligt djup på 1,5 mm eller tjockare. 

Tung eldningsolja  Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 3 eller högre. 

Värmecentral  En särskild byggnad innehållande en eller flera fasta förbränningsanordningar med 
tillhörande skorsten för produktion av värme eller kraft för exempelvis en större 
industrianläggning eller för flera byggnader inom område med flerbostadshus, 
militäranläggning eller sjukhusanläggning. 

Särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö 

Enskilda eller grupper av byggnader som till följd av avstånd till andra byggnader, storlek på 
byggnader, antalet personer i byggnader och brandrisker i övrigt fordrar särskild försiktighet.  

Nyttjandegrad Anläggningens nyttjande över tiden främst med avseende på mängden rökgaser som passerar 
genom skorstenen alternativt mängden fett som passerar genom imkanalen. 
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Rengöring (sotning) 

3§ Sotningsfrister 

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
  

  

1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning. 

3 ggr/år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med 
pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad men 
där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

  
  

1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 4 ggr/år 
1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 
1 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 
och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

2 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

  
  

1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. Sotas ej    

2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
  

  

2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle. 

6 ggr/år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 
bränsle. 

1 år 

  
  

2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre 

omfattning. 
1 år 

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre omfattning. 3 år 
  

  

2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 

2.3.1 Köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. Sotas ej    
 
  

106



   
 

3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Intervall 

3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller 
för matlagning. 

1 år 

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. 1 år 
3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets 

och där eldning sker i mindre omfattning. 
3 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den huvudsakliga 
källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

1 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det 
rum där eldstaden är uppställd.  

3 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. Sotas ej    

4 Imkanaler 
  Beskrivning Intervall 

4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 
4.1.2 Restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder fettavlagringar 

eller nedsmutsning. 
4 ggr/år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år    

5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Intervall 

5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö  6 ggr/år 

4§ Planering av sotningstillfälle för enskilda objekt 

Planering av sotningstillfälle ska ske så att förrättning blir återkommande utifrån kalenderåret i så stor 
utsträckning som det är möjligt. 

Ett sotningstillfälle får planeras utifrån andra frister än enligt 3§ om det är befogat och inte försämrar 
brandsäkerheten nämnvärt. Om intervall mellan föregående sotningstillfälle och planerat sotningstillfälle 
avviker från frist enligt 3§, skall förrättning ändå anses ha utförts enligt gällande sotningsfrister för att 
underlätta den framtida planeringen på samma objekt enligt första stycket. 

Sotningstillfälle med påföljande frister för en anläggning får vid enstaka tillfälle förskjutas över 
kalenderåret om det är befogat och inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt. Vid sådan permanent 
förändring ska inte bestämmelse om återgång utifrån kalenderåret återkommande sotningstillfällen 
enligt andra stycket gälla.  

Allmänt råd: 
Ett sotningstillfälle bör inte avvika från fristen enligt 3§ med mer än 10% av angivet intervall om fristen är ett år eller 
mer. För frister under ett år bör sotningstillfällena spridas ut jämnt över året.  

5§ Undantag från sotning när en anläggning varit obrukad mellan två sotningstillfällen.  

Har en anläggning inte eldats eller nyttjats sedan senaste sotningstillfälle behöver ny sotning inte göras 
av anläggningen. 
 
Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning anses gjord enligt gällande sotningsfrister. 

Allmänt råd: 
Vid undantag från sotning bör fastighetsägare intyga att eldning eller användning ej har skett för att därmed 
tydliggöra ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och sotningsväsende. 
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6§ Ändrade sotningsfrister i enskilda fall 

Skorstensfejartekniker med delegation äger rätt att besluta om ändrade sotningsfrister på enskild 
anläggning efter brandskyddskontroll eller baserat på inkommen uppgift. Ett sådant beslut om ändrade 
frister i enskilt fall ska vara påkallat av brandskyddsmässiga skäl.  

Sotningsfrister för olika typer av anläggningar ska prövas och fastställas mot bakgrund av hur 
brandskyddet påverkas av  
▪ sotbildning  
▪ bränsle 
▪ typ av anläggning 
▪ energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 
▪ bebyggelsestruktur 
▪ nyttjandegrad och användningssätt 

Allmänt råd: 
Ett sådant beslut om ändrade sotningsfrister i enskilda fall bör dokumenteras i protokoll från brandskyddskontroll eller 
i tjänsteanteckning samt separat beslut. Beslutet bör tillgängliggöras för fastighetsägare, räddningstjänst och 
sotningsväsende. 

7§ Sotningsfrister vid nyinstallation eller väsentlig ändring 

När en anläggning nyinstallerats eller väsentligen ändrats och därefter tas i bruk skall nyttjandegraden 
fastställas. Anläggningen skall utifrån nyttjandegraden samt anläggningens syfte, bränsletyp och 
utformning i övrigt tilldelas aktuell frist enligt 3§. 

Om tillräcklig information om nyttjandegrad för anläggningen inte finns så placeras anläggningen i det 
kortaste möjliga intervallet för anläggningens aktuella syfte, bränsletyp och utformning enligt 3§. När 
tillräcklig information erhålls skall rätt sotningsfrist meddelas och kommande förrättning bestäms utifrån 
det senaste sotningstillfället samt eventuella samordningsvinster. Första kommande sotningstillfälle och 
efterföljande intervall får förskjutas högst 18 månader om det behövs för planeringen och under 
förutsättning att det inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt. 

Påträffande av tjära eller annan beläggning 

8§ Akut förkortad frist vid tjära eller beläggningar 

Om det vid förrättning påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning som inte omedelbart kan tas 
bort fullständigt ska fristen vid ett tillfälle sättas till 2 veckor eller kortare från det datum då tjära eller 
beläggning påträffas.   

Akut frist enligt första stycket får ej undantas från sotning när ingen eldat mellan två rengöringstillfällen 
enligt 5§. 

Allmänt råd: 
Ny avisering bör om möjligt göras omedelbart på plats och fastighetsägare bör kontaktas och informeras om den akuta 
fristen.  

9§ Tillfälligt förkortade frister vid tjära eller beläggningar 

Om det vid förrättning påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning ska den berörda 
anläggningen under en begränsad tid omfattas av tillfälligt förkortade frister.  
▪ Anläggningar som har frister på ett år eller längre ändras omedelbart till frister på ett halvår. 
▪ Anläggningar som har frister under ett år berörs ej. 

 

De tillfälligt förkortade fristerna ska fortsätta gälla intill dess att orsaken till uppkomst av tjära eller 
beläggning enligt första stycket har försvunnit och att brandsäkerheten har återställts. 
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Om undantag från sotning när ingen eldat mellan två rengöringstillfällen enligt 4§ kan göras ska istället 
bestämmande av nästa sotningstillfälle göras utifrån senast utförd rengöring och uppehållet får vara som 
mest ett år. 

Efter att tillfälligt förkortade frister upphör ska ordinarie frister enligt 3§ nyttjas. Planering av nästa 
sotningstillfälle ska göras utifrån 4§ tredje eller fjärde stycke. 

Allmänt råd: 
Anläggningar med sotningsintervall under ett år, som i utgångspunkt ej berörs av tillfälligt förkortade frister, bör vid 
nästkommande sotningstillfälle genomgå en mer noggrann sotning och bedömning än normalt.  

 

Övergångsbestämmelser 

10§ Övergångsfrister 

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa sotningsfrister skall ske med 
utgångspunkt från senaste sotningen före ikraftträdandet. 
 
 
 
Denna författning träder i kraft den 2023-01-01. Leksand kommun tidigare föreskrifter om rengöring 
(sotning) ska samtidigt upphöra att gälla.
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Bilaga 1: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna för 
brandskyddskontroll. 

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
  

 

1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 3 år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande 

konstruktion för effektiv förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

3 ggr/år 3 år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt 
konstruerad för eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 6 år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är 
helautomatisk och standardiserad men där eldningsapparaten är speciellt 
konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 3 år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 

av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad 
driftsledare. 

3 år 6 år 

  
 

1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

4 ggr/år 3 år 

1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW. 

1 år 6 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår 
till högst 60 kW. 

2 år 6 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 

av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad 
driftsledare. 

3 år 6 år 

  
 

1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år    
 

2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
  

 

2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning och brandskyddskontroll göras 
enligt följande frister. 

  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat 
från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

6 ggr/år 3 år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

1 år 6 år 

  
 

2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 6 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men 

som inte eldas i mindre omfattning. 
1 år 6 år 

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och 
som eldas i mindre omfattning. 

3 år 6 år 

2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning och brandskyddskontroll göras 
enligt följande frister. 

  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
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3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

1 år 3 år 

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets. 

1 år 6 år 

3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt 
konstruerad för eldning med pellets och där eldning sker i mindre omfattning. 

3 år 6 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning 
eller som är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd.  

1 år 6 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga 
källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

3 år 6 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 6 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 6 år    

 

4 Imkanaler 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 2 år 
4.1.2 restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar 

stora mängder fettavlagringar eller nedsmutsning. 
4 ggr/år 2 år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 2 år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 2 år    

 

5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 

5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö 

6 ggr/år 2 år 

 
 
Övriga bestämmelser kopplat till frister: 
▪ Sotningstillfälle ska ske återkommande utifrån kalenderåret men får förskjutas tillfälligt 

eller permanent om det går att motivera.  
▪ Om eldning ej skett sedan senaste sotningen så behöver inte sotning utföras. 
▪ Om det är påkallat av brandskyddsmässiga skäl så kan sotningsfrister för enskilda objekt 

ändras. 
▪ Vid nyinstallation eller ändring av anläggning nyttjas lägsta möjliga frist.  
▪ Om tjära påträffas som inte omedelbart kan tas bort så infaller akut frist om maximalt två 

veckor.  
▪ Om tjära påträffas förkortas frister tillfälligt för anläggningar som normalt sett sotas med 

ett intervall om ett år eller mer.  
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Leksand kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och brandskyddskontroll enligt 
Lag om skydd mot olyckor. 

Med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver Brandkåren Norra Dalarnas medlemskommuner 
Leksand kommun följande. 

Allmänna råd: I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd är markerade 
med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om avgift för sotning och brandskyddskontroll i Leksand kommun 
enligt 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt 
imkanaler och de övriga byggnadsdelar som ska kontrolleras enligt MSBFS 2014:6. 

Avisering Information till fastighetsägare, eller i undantagsfall till nyttjanderättshavare, om 
kommande förrättning av sotning eller brandskyddskontroll. Avisering är i utgångspunkt 
skriftlig via ordinarie postgång, men kan i vissa fall ske skriftligt eller muntligt på plats 
eller muntligt via telefon om omständigheterna medger detta.  

Muntlig avisering ska undvikas så långt det är möjligt. Avisering ska ske i så god tid att 
den enskilde kan tillvarata sina rättigheter och skyldigheter. Den i kommunen gällande 
arbetsordningen för sotning och brandskyddskontroll ställer upp särskilda regler för 
aviseringsprocessen. 

Förrättning Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll på plats 
vid berörd anläggning med alla därtill hörande arbetsmoment. En förrättning kan 
omfatta flera anläggningar vid samma tillfälle och är därför framför allt relaterat till den 
period som sotningsväsendet kommer i kontakt med fastighetsägaren eller dennes 
hus/byggnad. 

Imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 

Kakelugn  Lokaleldstad som till sin konstruktion har långa inbyggda rökkanaler/konvektionskanaler 
för att skapa ett så effektivt nyttjande av bränslet som möjligt, och därmed fordrar 
längre tid för rengöring.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus/byggnad, alternativt är till för matlagning. 
Exempel på lokaleldstäder är braskamin, köksspis och öppen spis. 

Ordinarie tur Som ordinarie tur räknas arbeten inom de delområden som ligger till grund för 
framräkning av framkörningstider som nyttjas i 19 §. 

Permanentbostad Bostad som nyttjas för stadigvarande bruk. I utgångspunkt avses den bostad där den 
boende är folkbokförd, men med hänsyn till arbetsområdets praktiska natur så är kan 
också andra bostäder än på folkbokföringsadressen betraktas som permanentbostad 
enligt 27 §.  
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Småhus En- eller tvåbostadshus uppfört som friliggande eller sammanbyggt hus (Par-, rad- eller 
kedjehus) som används som permanentbostad eller fritidsbostad. 

Värmepanna  Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor enligt MSBFS 2014:6. En eldstad som till 
sin funktion och konstruktion är avsedd att värma upp hela eller större delen av ett 
hus/byggnad. 

3 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner i denna lag, tillämpas dessa även för 
kommunalförbund. 

Uttagande av avgift 

4 § För sotning och brandskyddskontroll samt relaterade tjänster som sker på kommunens uppdrag eller av 
kommunen, ska avgifter tas ut enligt denna författning. Avgifter utöver de som beskrivs i denna författning 
får ej tas ut i samband med utförande av det kommunala uppdraget. 

Vid utförande av sotning, brandskyddskontroll eller relaterade tjänster på kommunens uppdrag som inte 
passar in på någon beskrivning i denna författning ska i stället den beskrivning med påföljande kostnad väljas 
som överensstämmer bäst med det utförda arbetet. Användande av denna möjlighet ska ske restriktivt och 
samråd ska ske med kommunen i varje enskilt sådant fall. 

5 § Vid debitering av avgifter enligt denna författning ska kostnader specificeras till aktuell paragraf och punkt 
alternativt till aktuell kostnadspost enligt bilaga 1. Kostnader som är tidsbaserade ska i tillägg redovisas 
avseende tidsåtgång och personantal.   

Där uttagande av avgift enligt denna författning är förenat med krav på åtgärd, information eller annat 
ingripande ska detta redovisas till fakturamottagare såvida det inte är uppenbart obehövligt. 

Vid uttagande av avgifter bör fakturamottagare få god insyn i insyn i kravbilden vid debitering av sotnings- och 
brandskyddskontrolltjänster och får därmed bättre förutsättningar att lämna relevanta synpunkter på utförandet av tjänsterna.  

Med ”uppenbart obehövligt” avses sådant arbete som traditionellt förknippas med sotning och brandskyddskontroll där det är 
troligt att kommuninnevånare redan har nödvändiga kunskaper. I utgångspunkt bör alla avgifter som inte är grund- eller 
utförandeavgifter förses med lämplig förklaring. 

6 § Avgifter enligt denna författning ska vid fakturering avrundas till närmaste hel krona. 

7 § Brandskyddskontroll ska betraktas som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag (1994:200) avseende 
18–19§§ och 22 § i denna författning, samt avseende åtgärder som vidtas till följd av brandskyddskontroll enligt 
23–26§§ i denna författning. 

Vid uttagande av avgifter enligt denna författning tillkommer mervärdesskatt samt eventuell påminnelseavgift enligt gällande lag.  

8 § Avgifter enligt denna författning ska debiteras fastighetsägare såvida inte särskilda skäl finns att i stället 
debitera nyttjanderättshavare. 
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9 § Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska dröjsmålsränta utgå enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta 
plus 8%. 

10 § Avgift får ej tas ut för arbete enligt denna författning om det aktuella arbetet är en rättelse till följd av 
reklamation av tidigare utfört arbete eller konsekvenser av tidigare utfört arbete.  

Om det kan påvisas att reklamationen är felaktig och att arbetet utförts enligt god branschpraxis eller att 
reklamationen beror på omständigheter utanför sotningsväsendets kontroll ska avgift som för ordinarie 
förrättning debiteras.  

För att möjliggöra bevisning av brister ska rättelse, och samtidigt kontroll av reklamerat arbete, utföras innan anläggningen har 
hunnit nyttjas så pass mycket att indikatorer har försvunnit, som mest 4 veckor. 

11 § Om betalningsansvar för avgift enligt denna författning bestrids, och sotningsväsendet befarar att de inte 
kommer nå framgång i ärendet, så ska bestridandet tillsammans med annan nödvändig dokumentation 
tillhandahållas åt berörd kommun för prövning. 

Om det vid prövningen framkommer att betalningsansvaret var korrekt i sin helhet så ska kommunen 
ombesörja rättslig prövning i syfte att få till stånd ett erläggande av avgift. I annat fall förklaras 
betalningskravet som ogiltigt. Det tvistiga beloppet tillfaller kommunen som kompensation för hantering av 
tvisten. 

Avgiftsmodell 

12 § Avgifter enligt denna författning utgår från en fastställd timavgift för sotning respektive brandskyddskontroll. 
Timavgift presenteras också i form av minutavgift för att underlägga sotningsväsendets debitering. Tim- och 
minutavgifter samt specificerade avgifter redovisas i bilaga 1. 

Avgifter enligt denna författning utgår från arbete som utförs av en person. Då flera personer är nödvändigt 
för arbetets utförande eller för att flera kompetenser behövs för förrättningen ska motsvarande antal avgifter 
tas ut. 

13 § Specificerade avgifter för sotning (rengöring) respektive brandskyddskontroll delas in i grundavgift, 
utförandeavgift och vid behov tillkommande avgift enligt 18–26 §§. Utöver detta tillkommer en administrativ 
avgift enligt 15–17 §§. 

Avgifter enligt 18–26 §§ är tidsbaserade eller fasta beroende på arbetsmoment och vilken typ av 
byggnad/anläggning arbetet avser.  

Fasta avgifter utgår från en statistisk eller beräknad genomsnittlig tidsåtgång för att underlätta debitering. 
Om faktisk förrättningstid avviker mot den statistiska eller beräknade ska ändå den statistiska/beräknade gälla 
såvida inte särskilda skäl finns enligt 23–26 §§. 
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14 § För varje avgiftsår ska de i denna författning antagna timavgifterna ändras med aktuell procentsats enligt 
sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med 
Skorstensfejarmästarnas riksförbund (SSR).  

Avgiftsårets start och därmed också ändringen av taxa enligt första stycket inträffar vid det månadsskifte med 
indexvärde som kommer närmast efter att nytt sotningsindex presenteras. 

 

Administrativ avgift 

15 § Avgift ska tas ut för att täcka kommunalförbundets kostnader för nödvändig administration, kontroll, 
uppföljning och förvaltning samt utveckling av sotningsväsendet enligt 17 §.  

Administrativ avgift uppgår till 3% av timavgift för sotning och tas ut för varje utförandeavgift som debiteras 
enligt 20–22 §§, i samband med förrättning av sotning och brandskyddskontroll. 

16 § Administrativ avgift som tas ut med stöd av 15 § under ett halvår av ett kalenderår ska vara kommunen 
tillhanda senast 40 dagar efter övergången till nästkommande halvår.  

17 § Uttagande av administrativ avgift utgår från självkostnadsprincipen och ska därmed täcka de kostnader som 
uppstår i samband med hantering av sotningsväsendet och sotningsärenden som inte är belagda med andra 
avgifter enligt denna författning. 

Exempel på tillåtna användningsområden för den administrativa avgiften är lönekostnader för kontroll och uppföljning av privata 
utförare inom sotningsväsendet, central förvaltning av sotningsväsendet, kompetensutveckling av personal inom området.  

 

Grundavgift 

18 § Grundavgift ska tas ut per hus/byggnad samt lägenhet enligt 19 §. Grundavgiften omfattar samtliga 
anläggningar i aktuellt hus/byggnad/lägenhet. I grundavgiften ingår arbete som utförs för planering, avisering, 
transport och fakturering.  

Om sotning och brandskyddskontroll genomförs samplanerat (vid samma förrättningstillfälle) ska grundavgift 
både för sotning och för brandskyddskontroll debiteras enligt 19 §. 

19 § Grundavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid sotning 
a  12,9 minuter för permanentbostad (motsvarande 21,5% av aktuell timavgift) 
b  27,5 minuter för fritidsbostad (motsvarande 45,8% av aktuell timavgift) 

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning är 20,2 minuter (motsvarande 33,6% av aktuell 
timavgift). 

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där eldstad finns. 
Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av aktuell timavgift). 
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Grundavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

3. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid brandskyddskontroll 
c  12,9 minuter för permanentbostad (motsvarande 21,5% av aktuell timavgift) 
d  27,5 minuter för fritidsbostad (motsvarande 45,8% av aktuell timavgift) 

4. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning och brandskyddskontroll är 20,2 minuter 
(motsvarande 33,6% av aktuell timavgift). 

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där eldstad finns. 
Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av aktuell timavgift). 
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Utförandeavgift 

20 § Utförandeavgift ska tas ut för enskilda anläggningar eller för anläggningar i samma byggnad (tidsbaserad 
kostnad) enligt 21–22 §§. I utförandeavgiften ingår förbrukningsmateriel, arbetsredskap och arbete som 
utförs på plats och som är att betrakta som normala åtgärder och kostnader. 

Utförandeavgift för brandskyddskontroll omfattar endast den grundläggande okulära kontrollen av 
anläggningen med därtill hörande arbetsmoment samt brandskyddsinformation. 

21 § Utförandeavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid sotning  
a  32,5 minuter för en värmepanna (motsvarande 54,17% av timavgift). 
b  22,5 minuter för en lokaleldstad (motsvarande 37,5% av timavgift). 
c  30 minuter för en kakelugn (motsvarande 50% av timavgift). 

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid sotning 
a  För imkanaler är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 75% av timavgift samt debiteras 

med denna summa per påbörjad halvtimme. 
b  För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 50% 

av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 

22 § Utförandeavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.   

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid brandskyddskontroll  
a  45 minuter för första anläggning i småhus (motsvarande 75,0% av timavgift).  

b  20 minuter för tillkommande anläggning i småhus (motsvande 33,3% av timavgift).  

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll 
a  För imkanaler är utförandeavgiften för brandskyddskontroll tidsbaserad och uppgår till 50% av 

timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 

b  För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften för brandskyddskontroll 
tidsbaserad och uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

Om brister eller misstanke om brister vid brandskyddskontroll enligt 22 § (okulär besiktning) uppdagas och förrättningen fortsätter 
med fördjupad brandskyddskontroll ska avgift för detta tas ut enligt 26 §10.  
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Tillkommande avgifter 

23 § Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuellt hus/byggnad är låst eller 
liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat, ska avgift för utebliven förrättning, s.k. bomkörning, tas 
ut. Avgift enligt denna paragraf ska även tas ut om anläggning eller del av anläggning i hus/byggnad på annat 
sätt är eller blir otillgänglig vid förrättningstillfället till följd av framkomlighetssvårigheter, hinder, farlig eller 
hotfull miljö, brister i byggnadens konstruktion, och liknande och detta ej går att undanröja, åtgärda eller på 
annat sätt hantera enligt 26 § punkt 1–6.  

1. För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuell timavgift och ersätter utförandeavgift men 
tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd anläggning. Kontaktförsök ska göras 
direkt eller via telefon, och om detta inte går ska meddelande om utebliven förrättning lämnas vid 
huset.  

2. För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av aktuell timavgift samt debiteras med 
denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter utförandeavgift men tillkommer utöver 
grundavgiften. Kontaktförsök ska göras direkt eller via telefon, och om detta inte går ska förrättande 
skorstensfejare eller skorstensfejartekniker vänta vid förrättningsplatsen i 30 minuter och därefter 
lämna meddelande om utebliven förrättning. Om förrättningen var planerad till obekväm arbetstid ska 
avgift enligt 23–24§§ tillkomma vid debitering. 

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller liknande så att 
fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem 
som legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning. 

Om det vid brandskyddskontroll inte är möjligt att genomföra samtliga åtgärder, och de kvarvarande 
åtgärderna är i mycket begränsad omfattning, står det brandskyddskontrollant fritt att antingen betrakta 
förrättningen som utebliven enligt denna paragraf eller möjlig att fullfölja. Om förrättningen i en sådan 
situation betraktas som möjlig att fullfölja så ska grundavgift och utförandeavgift tas ut enligt 19 § och 22 §. 
För åtgärd av de kvarvarande arbetena vid annan tidpunkt ska endast grundavgift enligt 19 § tas ut. 

 

Om tillträde erhålls efter viss väntetid eller efter kontaktförsök bör skorstensfejare eller skorstensfejartekniker överväga om 
förrättningen samt kommande förrättningar går att genomföra med tillräckligt gott resultat trots försening. Om förrättning kan 
genomföras får ej avgift tas ut för utebliven förrättning. 

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant 
information översänds till beslutande myndighet för åtgärd.  

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör det även övervägas huruvida beslut om föreläggande eller förbud är lämpligt för 
att komma till rätta med hindret. Om nödvändiga beslut inte kan tas av den som avbryter eller ställer in förrättningen bör relevant 
information och dokumentation delges personal eller myndighet med rätt att fatta sådana beslut. Kommunikation och 
dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning.  

24 § Avgifter ska tas ut i följande fall då fastighetsägare har lämnat önskemål om anpassning av förrättningen eller 
förrättningstillfälle på ett sådant sätt att det skapar merkostnader vid planering eller förrättning. 
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1. Om planerad och aviserad förrättning om- eller avbokas av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 
senare än klockan 12:00, 2 arbetsdagar före förrättningsdagen, ska omplaneringsavgift tas ut.  
a  För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuell timavgift och ersätter utförandeavgift men 

tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd anläggning.  
b  För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av timavgift samt debiteras med 

denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter utförandeavgift men tillkommer 
utöver grundavgiften. Om förrättningen var planerad till obekväm arbetstid ska avgift enligt 24§ 
tillkomma vid debitering.  

Om ombokning sker med kort framförhållning av fastighetsägare eller sotningsväsende, till följd av 
händelser som ej rimligen kunnat förutses, ska avgift för ombokning ej tas ut. 

Om ombokning kan ske enkelt och utan negativa konsekvenser för båda parter så bör inte avgift för omplanering tas ut. Ett 
exempel på detta är digitala ombokningssystem där fastighetsägare själv väljer bland tillgängliga tider och då ombokning 
sker i god tid före förrättning. 

Som händelser där behov för avbokning rimligen inte kunnat förutses räknas exempelvis smittsam sjukdom, akut 
sjukhusbesök och liknande för berörd fastighetsägare eller sotningsväsende. 

2. Om förrättning måste utföras på hus/byggnad som är utom ordinarie tur på grund av fastighetsägares 
särskilda önskemål, ombokning, tidigare hinder vid utförande av förrättning, aktivering av tidigare 
obrukad eldstad och liknande, ska avgift för inställelse utom ordinarie tur tas ut. Denna avgift är 
tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
kvart. Tiden som avgiften baseras på räknas som transporttiden från ordinarie tur (föregående 
förrättning) och till den aktuella förrättningsplatsen, och åter till ordinarie tur (nästkommande 
förrättning). 

Den ordinarie aviseringen som skickas ut initialt utgår från det s.k. pärlbandsprincipen och därför blir kostnaden lägre till 
följd av att körtiden och körsträckan samt att miljöpåverkan minimeras mellan förrättningarna. Detta bör betraktas som 
en rabatt som ges till de som accepterar den ordinarie aviseringen, men som inte ges om tiden ändras till ett tillfälle då 
förrättningar inte längre är planerade till samma tur. Fastighetsägare bör upplysas om detta i samband med begäran om 
omplanering. 

  

119



 
 
 
 
 
 

Sida 9 av 11 
 

3. Om förrättning av sotning eller brandskyddskontroll måste utföras utom ordinarie arbetstider ska 
avgift för obekväm arbetstid tas ut med följande tillägg: 
a  Helgfri vardag 17-20 7% av timavgift 
b  Helgfri vardag 20-06 11% av timavgift 
c  Helg, lördag, söndag 22% av timavgift 

Denna avgift är tidsbaserad och baseras på respektive timavgift samt debiteras med denna summa per 
påbörjad halvtimme. 

Avgift för obekväm arbetstid ska tas ut i tillägg till utförandeavgifter enligt 21 §2 och 22 §2 samt 23 §2 och 
Avgift för obekväm arbetstid får ej tas ut för förrättning på småhus.  

Arbeten utom ordinarie arbetstid bör undvikas och särskilt arbeten mellan midnatt och klockan 5 bör om möjligt planeras 
till annan tid med hänsyn tagen till allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter. 

4. Om det vid eller inför förrättningen, av fakturamottagaren, lämnas uttryckliga önskemål om specifikt 
arbetssätt som i utgångspunkt inte är nödvändigt eller planerat ska avgift för särskilt arbetssätt tas ut. 
Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna 
summa per påbörjad kvart. Särskilt arbetssätt, med påföljande avgift, förutsätter att den utökade 
kostnaden på förhand har accepterats och att detta kan göras utan negativ inverkan på den aktuella 
förrättningen samt övriga planerade förrättningar. 

25 § Avgifter ska tas ut i följande fall då beslut om föreläggande eller förbud är eller har varit nödvändigt. 

1. Om det uppdagas sådana brister att ett föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap. 2 § andra stycket är 
nödvändigt ska avgift för formulerande av beslut tas ut. Denna avgift uppgår till 30% av timavgift för 
brandskyddskontroll.  

Avgift enligt första stycket ska omfatta formulering av beslut för samtliga brister som uppdagats vid en 
och samma förrättning och avgiften får inte tas ut vid upprepade tillfällen utifall det ursprungliga 
beslutet måste rättas, kompletteras, omformuleras eller liknande förvaltningsrättsliga åtgärder. 

Avgift enligt första stycket ska återbetalas eller ej tas ut i händelse av att beslutet överklagas och detta 
vid prövning befinns vara felaktigt. 

2. Om det efter brandskyddskontroll har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet har vunnit laga 
kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har löpt ut, ska avgift för 
efterkontroll tas ut. Denna avgift ersätter utförandeavgiften men tillkommer utöver grundavgift som 
vid ordinarie förrättning. Avgift för efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade 
avvikelser som har varit föremål för beslut om föreläggande eller förbud. 
a  För småhus uppgår denna avgift till 30% av timavgift för brandskyddskontroll.  
b  För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 25% av timavgift för brandskyddskontroll 

samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.  

Då en tidigare identifierad brist behöver efterkontrolleras bör en bedömning göras om en besiktning på plats är nödvändig eller om 
intygande alternativt inskickad bevisning är tillräcklig för att beslutet ska anses vara uppfyllt. 
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26 § Avgifter ska tas ut i följande fall om arbeten måste utföras i anslutning till sotning eller brandskyddskontroll 
som syftar till att kunna genomföra förrättning, uppnå god brandsäkerhet eller säkra god arbetsmiljö.  

Tidsbaserade avgifter enligt denna paragraf får ej tas ut samtidigt med varandra eller samtidigt med andra 
tidsbaserade avgifter enligt denna författning. Tidsbaserade avgifter av samma typ enligt denna paragraf 
summeras och debiteras per byggnad i syfte att inte påtvinga fastighetsägare högre kostnader än vad som 
faktiskt åtgår för arbetet.  

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller liknande så att 
fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem 
som legat till grund för det nödvändiga arbetssättet. 

Tid för utförande av det avgiftsbelagda arbetet enligt 26 § bör avsättas separat från andra avgiftsbelagda arbeten för att skapa 
tydlighet mot fastighetsägare. För ett och samma avgiftsbelagt arbete beräknas tidsåtgång genom att summera eventuella deltider 
i arbetet, till exempel montering och demontering, bärande, nyttjande, och liknande. 

Om särskild arbetsmetodik eller –teknik enligt 26 § nyttjas på grund av brister eller liknande i en anläggning bör detta föranleda att 
nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant information översänds till beslutande myndighet för åtgärd.  

Kontakt bör om möjligt tas på förhand med fastighetsägare då sådana beslut som avses i 26 § kan skapa stora kostnader för den 
enskilde. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning.  

1. Om anläggning i småhus har delar som måste demonteras/monteras för att förrättning ska kunna 
utföras ska avgift för demontering av utrustning tas ut.  Denna avgift uppgår till 25% av aktuell 
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även återställande av berörd 
utrustning. 

Till demonterbar utrusning räknas retardrar/turbulatorer, baffelplåtar, pelletsbrännare och liknande hinder för sotningens 
genomförande. Syftet med detta är att undvika materiella skador och underlätta förrättning. 

2. Om anläggning är helt eller delvis blockerad av lösa föremål ska avgift för undanröjande av enklare 
hinder tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. 
Undanröjande av lösa hinder, med påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ 
inverkan på arbetsmiljö och den aktuella förrättningen samt övriga planerade förrättningar. 

3. Om rökkanal/imkanal är helt eller delvis blockerad av svårborttagna föremål ska avgift för 
undanröjande av hinder i kanal tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av aktuell 
timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 

4. Om resstege upp till tak inte är utplacerad vid uppstigningsstället får avgift för resning av stege tas ut. 
Denna avgift uppgår till 10% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per hus. Resning av stege, med 
påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö och den aktuella 
förrättningen samt övriga planerade förrättningar. Avgiften omfattar även återställande av berörd 
stege. 

5. Om speciella arbetsredskap behövs för att arbetsmiljö eller arbetets utförande kräver det ska avgift för 
icke-standardverktyg tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift 
samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.  
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Exempel på situationer då denna bestämmelse är tillämpbar är om byggnaden inte uppfyller de byggregler som gäller nu eller vid 
tidpunkten för uppförandet av byggnaden. Andra exempel är om anläggningen är en av få i kommunen som fordrar särskild 
utrustning för att förrättning ska kunna genomföras. 

6. Om anläggning är försedd med skorstens- eller rökgasfläkt som med hänsyn till risken för brand måste 
rengöras och eventuellt demonteras ska avgift för rengöring/demontering av fläkt tas ut. Denna avgift 
uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även 
återställande av berörd fläkt. 

7. Om sotsug behöver nyttjas för att arbetsmiljö eller arbetets utförande ska bli bättre ska avgift för 
nyttjande av sotsug tas ut. Denna avgift uppgår till 15% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per 
hus. Avgiften omfattar omhändertagande av sot och aska. 

8. Om anläggning är försedd med förbindelsekanal som överstiger 3 meter ska avgift för förbindelsekanal 
tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per byggnad.  

9. Om tjära eller annan svårborttagen och brännbar beläggning påträffas, som är i sådan omfattning att 
det utgör en brandrisk och måste tas bort, ska avgift för tjärborttagning tas ut. Denna avgift är 
tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
kvart. 

10. Om det vid utförande av brandskyddskontroll framkommer eller uppstår misstanke om brister som inte 
går att kontrollera på det sätt som ryms inom avgiften enligt 22 § ska avgift för fördjupad 
brandskyddskontroll tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av aktuell timavgift samt 
debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 

 
Bemyndiganden 

27 § Beslutsrätt om byggnaders faktiska nyttjande 
Skorstensfejare samt skorstensfejartekniker som utför förrättning på kommunens uppdrag äger självständigt 
rätt att besluta om ett småhus i praktiken nyttjas som permanentbostad eller fritidsbostad trots uppgifter om 
motsatsen. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska förenas med kostnader enligt denna författning.  

Permanentbostäder och fritidsbostäder har olika grundavgifter till följd av skillnader mellan arbetet som krävs för att avisera, resa, 
erhålla tillträde, mm. Om en fritidsbostad i praktiken nyttjas som permanentbostad så kan det innebära enklare åtkomst till 
anläggningar i huset. Om så är fallet bör beslut fattas kring husets nyttjandegrad och därmed tillämplig avgift. Även det omvända 
kan gälla om exempelvis ägare är skriven på adressen men är svår att kontakta. Om beslut tas med stöd av denna paragraf bör det 
även övervägas om beslut om ändrade frister ska tas enligt kommunens föreskrift om frister för sotning. Kommunikation och 
dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning.  

Föreskriftens giltighet 

28 § Denna författning gäller från 2023-01-01 och tills vidare. Föreskriften ersätter Leksand kommun tidigare 
föreskrifter om taxor för sotning och brandskyddskontroll.  

 
 

122



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

 
  

Socialutskottet   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 51 Dnr 2022/1008 

Kosttaxa särskilt boende sociala sektorn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts kring 
huruvida nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för 
prisökningarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas till år 2023. Detta med anledning av ökade 
livsmedelspriser, på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under år 2021. 
Kosttaxan består år 2022 av: 
Livsmedel, 1089: - 
Personalkostnader, 2450: - 
Övriga kostnader, 350: - (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader och 
intäkter) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Bibehålla oförändrad kosttaxa från och med 2023-01-01  
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

2. Uppdra till förvaltningen att under 2023 följa kostnadsutvecklingen 
för kosttaxans olika delar.  
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Kosttaxa särskilt boende 2023 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av ökade livsmedelspriser har en översyn gjorts kring 
huruvida nuvarande kosttaxa är tillräcklig för att kompensera för 
prisökningarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Sociala sektorn samt sektor verksamhetsstöd har gjort en gemensam översyn 
av kostenhetens kostnader i förhållande till kostintäkterna och bedömer att 
kostavgiften bör höjas till år 2023. Detta med anledning av ökade 
livsmedelspriser, på vissa livsmedel 5-10 % under år 2021. 
Nuvarande kosttaxa (2022) är 3889kr per månad.  
En höjning till 3915kr = 26 kronor per månad, detta kompenserar för 
prisökningar inom livsmedel under år 2021. 
Kosttaxan består år 2022 av; 
Livsmedel, 1089: - 
Personalkostnader, 2450: - 
Övriga kostnader, 350: - (fordon, transporter, lokal, kapitalkostnader och 
intäkter) 

Förslag till beslut 
1. Anta kosttaxa från och med 2023-01-01 enligt förslag från sektorn. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande kosttaxa särskilt boende 2023 daterat 2022-10-04 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef sociala sektorn, Ulrika Gärdsback,  
Avdelningschef särskilt boende, Johan Karén 
Verksamhetsekonom, Joakim Wickberg Brataas 
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Revidering riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven.  
Leksands kommun antog i juni 2019 uppdaterade riktlinjer kring disponering 
resultatutjämningsreserven (RUR). Förvaltningen har i uppdrag att se över 
de finansiella målen och uppdatera riktlinjerna. Ekonomiavdelningen har 
dock avvaktat den utredning och översyn av nuvarande regelverk för 
ekonomisk förvaltning som presenterades under hösten 2021. Utredningen 
om god kommunal hushållning presenterar förslag på enhetliga mål och 
inkluderar även revidering av regelverk och tillämpning av RUR. 
Utredningen har varit ute på remiss men någon proposition har inte lagts. 
Regelverket för RUR gäller således fortsatt och mot bakgrund av det kärva 
ekonomiska läget för kommunsektorn har förvaltningen sett över befintliga 
riktlinjer för Leksands kommun för att säkerställa förutsättningar att lägga en 
budget där delar av RUR kan disponeras 2023 och 2024.  
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nuvarande riktlinjer är fortsatt ändamålsenliga. Dock föreslår förvaltningen 
att principerna kring hur reserven får disponeras ändras. Enligt nuvarande 
riktlinjer får max 1/3 disponeras år 1 och 50% år två och resterande medel år 
3.  Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras för att möjliggöra 
disponering av 50% av reserven år 1, 75% av återstående reserv år 2 och 
resterade år 3. 
Den föreslagna förändringen ger mer utrymme att hantera en kraftig 
svängning i skatteunderlag eller kraftiga kostnadsökningar. Förändringen 
innebär att det finns möjlighet att utnyttja 30 mkr av reserven år 1 i stället för 
20 mkr. Förutsättningarna för omställning torde vara bättre på ett par års sikt 
varför förvaltningen bedömer det rimligt att öka möjligheten till initial 
disponering av reserven.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, d.v.s. kommunens egna kapital där reserveringen ingår minskar 
oavsett nyttjande av RUR.  
Förslaget till beslut är att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. I förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast 
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avseende disponering samt att texten om djupare rapportering av utfallet av 
föregående års mål i förvaltningsplanen tas bort. Återrapportering sker 
numer i årsredovisningen och i mål och resultatrapporter. 
Ändringen innebär sammanfattningsvis följande: 

1. Att disponeringen första året maximalt får uppgå till 50% av 
reserveringen i RUR, andra året till 75 % av kvarvarade reservation 
och tredje året får resterande reserv disponeras.  

2. Avsnittet om djupare rapportering av föregående års mål i 
förvaltningsplanen stryks. 

I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av KF 2019-06-12, § 34. 
 

Förslag till beslut 

1. Anta förvaltningen förslag till reviderade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-05 
Bilaga 1. Förslag på reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. 
. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och  
resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kravet på god ekonomisk hushållning 
Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i 
kommunallagen. Utöver kommunallagen styrs den ekonomiska förvaltningen även 
av lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för 
kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom 
ekonomiområdet. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för kommunen. 
 
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning regleras att kommunen ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras 
under de närmast följande tre åren. I lagen har det sedan tidigare också framgått 
att det i budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning, och att det för ekonomin ska anges 
motsvarande finansiella mål. 
 
Finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv 
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner: Att hushålla i tiden samt 
att hushålla över tiden. Med detta menas att väga ekonomi mot verksamhet på 
kort sikt och att väga verksamhetens behov på längre sikt. Begreppet god 
ekonomisk hushållning har dessutom både ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär god måluppfyllelse 
både av finansiella mål och verksamhetsmässiga (kvantitativa och/eller 
kvalitativa) mål. De årliga verksamhetsmässiga och finansiella målen beslutas av 
fullmäktige inom ramen för kommunens mål- och budgetprocess. 
 
För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk 
hushållning främst om att säkerställa att varje generation själv bär kostnaderna för 
den service som den konsumerar. Det innebär att ingen kommande generation 
skall behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen skall 
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i 
form av mål. 
 
Övergripande riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Kommunens budget- och verksamhetsmål beslutas årligen av kommunfullmäktige 
inför nästkommande år och de därpå två följande åren i ett dokument beskrivet 
"Mål och budget". Budgeten innefattar drift- och investeringsbudget för kommande 
tre år och kan i förekommande fall också innefatta likviditetsbudget och 
balansbudget. 
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Hur förvaltningen avser att nå de av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga 
målen för kommande beskrivs i en årlig förvaltningsplan, beslutad av 
kommundirektören. Varje sektor arbetar utifrån förvaltningsplanen fram sektors- 
och avdelningsplan som redovisar hur de kommer att arbeta med sina tilldelade 
mål. Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är ett systematiskt 
kvalitetsarbete. 

 
Verksamhetsperspektivet fokuserar på att kommunen ska bedriva sin verksamhet 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning. För att detta ska säkerställas krävs ett tydligt 
samband mellan resurser och prestationer/resultat/ effekter. 
 
En utvärdering skall finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om i vilken 
utsträckning målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Kommunens 
revisorer bedömer om resultaten i delårsrapporten och i årsbokslutet är förenliga 
med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under 
perioden. Bedömningen av om en god ekonomisk hushållning uppnåtts för året 
baseras på måluppfyllelsen av de av kommunfullmäktige beslutade finansiella och 
verksamhetsmässiga målen. 
 
Syftet med riktlinjerna 
Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning fastställer ramverket för det regelsystem 
efter vilken kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamheter 
ska ske, men utgör också ett komplement till ovan nämnda lagar, 
rekommendationer och normer. 
 
Syftet med riktlinjerna är att samla kommunens övergripande principer för 
ekonomistyrning i ett gemensamt dokument för kommunens styrelse och nämnder. 
Dokumentet är överordnat andra ekonomiska styrdokument. 
 
Tillämpningsanvisningar för kommunens riktlinjer för ekonomistyrning återfinns 
idag samlade på intranätet. Anvisningarna har utarbetats av kommunens 
ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen ansvarar också för tolkningen av 
tillämpningsanvisningarna. 
 
Riktlinjerna reglerar inte styrningen av de kommunägda bolagen. 
 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Det är enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna förutsättningar 
reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Om 
vissa förutsättningar är uppfyllda får kommuner efter genomförs 
balanskravsutredning reservera och disponera medel till/från RUR. Det är 
kommunallagen som reglerar hur den maximala avsättningen till RUR får vara utifrån 
årets resultat efter balanskravsjusteringar. Respektive kommun ska ändå göra en 
egen bedömning av vad som är ett rimligt gränsvärde för att få reservera medel till 
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RUR utifrån resultatkrav och övriga finansiella mål. Syftet med detta är att i första 
hand långsiktigt konsolidera den kommunala ekonomin och först därefter reservera 
eventuella medel till RUR. 
 
Reservering till RUR 
Reservering till RUR får enligt reglerna göras med högst det belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett 
negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, går 
gränsen för avsättningen istället vid 2 procent av summan av ovan nämnda poster. 
 
Disponering från RUR 
Enligt kommunallagen får medel från RUR användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det 
underliggande skatteunderlaget. Prognosen för det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket jämfört med den genomsnittliga utvecklingen för de senaste 
åren används som riktvärde för när disponering från RUR får göras. Om prognosen 
understiget genomsnittet får reserven användas. Detta gäller både vid budgetarbete 
och vid bokslutsarbete.  
 
Om prognosen vid budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet kan 
kommunen budgetera med disponering av medel från RUR, för att balanskravresultat 
skall komma upp till noll, eller så långt som reserven räcker för att täcka det negativa 
resultatet.  
 
Disponering från RUR får ske när det externa regelverket anger det, vilket innebär att 
disponering får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10 åren.  
Disponeringen första året får uppgå till maximalt 50 % av reserven, andra året får 
max 75 % av av resterade reserv tas i anspråk och under tredje året får resterande 
reservering användas.  
 
Extern redovisning av RUR 
RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen sidoordnade 
balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost till 
det egna kapitalet. Eftersom reserven endast är en delpost redovisas inte förändringar 
av reserven över resultaträkningen, vilket innebär att reserveringen inte påverkar 
kommunens resultat. 
 
Riktlinjer för tillämpning av resultatutjämningsreserv (RUR) i Leksands kommun 
 
Det är fullmäktige i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som anger hur 
reserven ska hanteras. Följande hantering av RUR gäller för Leksands kommun: 
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• Resultatutjämningsreserven (RUR) utgör en del av kommunens egna kapital. 
 

• RUR får endast användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel 
med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad 
konjunkturnedgång. Bedömning av konjunkturen ska grundas på en allmän 
bedömning inom Sveriges kommuner. 

 
• Beslut om att använda medel från RUR ska fattas i  samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i 
samband med bokslut. 

 
• Reservering till RUR för Leksands kommun får göras då årets resultat 

efter balanskravsjusteringar uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 
• Den totala reserveringen i RUR får maximalt uppgå till 6 procent av de 

senaste tre årens genomsnittliga nivå på skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 
• Beslut om att reservera medel till resultatutjämningsreserven tas i 

samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens 
årsredovisning. 
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1 Inledning 
I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd 
för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). I samband med ratificeringen 
infördes minoritetspolitik som politikområde inom den svenska 
statsbudgeten. När riksdagen beslutade om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken utgick man från Europarådets konventioner. Regeringen 
kompletterade dessa kriterier och kom fram till att en grupp, för att räknas 
som nationell minoritet i Sverige, ska ha: 

• En uttalad samhörighet och en icke-dominerande ställning i samhället 

• En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 

• En vilja och strävan att behålla sin identitet 

• Historiska eller långvariga band med Sverige 

1.1 Nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar, vilka samtliga uppfyller ovan 
kriterier. 
Ramkonventionen slår fast att skyddet av nationella minoriteter, och av de 
rättigheter och friheter som tillkommer personer som tillhör dessa 
minoriteter, utgör en integrerad del av det internationella skyddet av 
mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

1.2 Självidentifikationsprincipen 
Självidentifikationsprincipen innebär att det är upp till varje enskild individ 
att själv avgöra om hen anser sig tillhöra en eller flera minoriteter. Samhället 
kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörighet. 

1.3 Teckenspråk 
Det svenska teckenspråket hör inte till de fem nationella minoritetsspråk för 
vilka Sverige skrivit under Europarådets konvention. Svenskt teckenspråk 
uppfyller dock flera viktiga kriterier för vad som kan betraktas som 
nationellt minoritetsspråk – det är till exempel tydligt ett helt eget språk och 
det har använts under mycket lång tid i Sverige. 

1.3.1 Teckenspråkets användning i samhället 
Svenskt teckenspråk har en särskild ställning i det svenska samhället genom 
språklagen (2009:600). Språket används i arbetsliv, utbildning, kultur, tv, 
sociala medier och på fritiden där det finns teckenspråkiga personer. I 
kontakter med icke-teckenspråkiga personer används teckenspråkstolkar, 
främst i arbetsliv och utbildning. Teckenspråkigas gemenskap kallas för 
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dövsamhället eller teckenspråkssamhället beroende på vilka individer man 
avser. Det finns en stark gemenskap mellan teckenspråkiga döva över 
landsgränser och en lång historia av välutvecklade internationella kontakter. 
 

1.3.2 Språkbrukare i Sverige 
Av dem som har det svenska teckenspråket som modersmål är alla inte döva. 
Även personer med hörselnedsättning och hörande personer – framför allt 
barn till teckenspråkiga – kan tillägna sig svenskt teckenspråk i tidig ålder. 
En del lär sig språket som ett andra språk. Det kan vara föräldrar eller 
anhöriga till teckenspråkiga barn, vänner, partner och personer som använder 
det svenska teckenspråket i sitt arbete. Räknar man med dem är antalet 
språkbrukare betydligt fler. Teckenspråkiga personer är flerspråkiga, svenska 
och andra språk används parallellt med det svenska teckenspråket. Vilket av 
dessa språk som är starkast kan variera mellan individer. 
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2 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk – 
Minoritetslagen  

Minoritetslagen trädde i kraft år 2010 och beskriver förhållandet mellan det 
allmänna och de nationella minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes 
efter att minoritetslagen trätt i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån 
lagen var bristfällig och därför gjordes ett antal förändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2019. Dessa omfattar förstärkningar i de allmänna 
bestämmelserna som gäller samtliga minoriteter och minoritetsspråk.  

2.1 Lagändring  
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden. 

2.2 Finansiering 
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten. Kompensationen ska ske genom en årlig höjning av 
det generella statsbidraget. Statsbidraget är avsett att användas till de 
merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av 
de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 

2.3 Förvaltningsområden  
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 

2.4 Minoritetslagens allmänna bestämmelser 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 

136



 
Datum 
2022-09-14 

Dnr 
2022/372 

Sida 
6(12) 

 

 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 
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3 Lagar och regler om teckenspråk 
I 9 § språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja det svenska teckenspråket, samt i 14 § 2 punkten att: ”den som är 
döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” 1  

När Europarådets konventioner som rör minoriteter och minoritetsspråk 
öppnades för ratificering tillsatte den svenska regeringen en kommitté som 
fick i uppdrag att utreda vilka språk som skulle få status som nationella 
minoritetsspråk i Sverige. Kommittén kom fram till att det svenska 
teckenspråket inte är ett kulturspråk som talas av en minoritet utan snarare 
ska ses som ett kommunikationsmedel för personer med hörselnedsättningar. 
Därför fick det svenska teckenspråket inte status som ett nationellt 
minoritetsspråk. I språklagen från 2009 jämställs emellertid det svenska 
teckenspråken med de nationella minoritetsspråken, men skyddet är inte lika 
omfattande i språklagen som i minoritetslagen.2 

3.1 Teckenspråk i grundskolan 
Skolförordningen har fastslagit att huvudmannen ska sträva efter att erbjuda 
fler alternativ i grundskolans språkval än franska, spanska och tyska.  Där 
anges att en elev i grundskolan även har rätt att välja teckenspråk. Dock är 
inte huvudmannen skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits 
som språkval om färre än fem elever väljer språket.3  

3.2 Revidering av läroplan för förskolan 
Från och med 1 juli 2019 gäller en reviderad läroplan för förskolan där 
Skolverket tagit särskild hänsyn till behovet av teckenspråk. Där står att ”För 
döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov 
av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket.” 
4 

    

 

 
 

 
1 Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen 
2 Är svenskt teckenspråk ett nationellt minoritetsspråk? | Institutet för språk och folkminnen 
(isof.se) 
3 Skolförordning (2011:185) Svensk författningssamling 2011:2011:185 t.o.m. SFS 
2022:1400 - Riksdagen 
4 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan - Skolverket 
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4 Riktlinje för minoritetsfrågor Leksands kommun 

4.1 Syfte  
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra Leksands kommuns ansvar när det 
gäller nationella minoriteter, minoritetsspråken samt det svenska 
teckenspråket i linje med gällande konventioner och lagstiftning. 

4.2 Mål  
Målet är att skydda de nationella minoriteterna, att stärka möjligheterna för 
minoritetsgrupperna att vara delaktiga, stödja minoritetsspråken så att de 
hålls levande samt tillgodoser språkbehoven för teckenspråkiga personer. 
Mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för mänskliga 
rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med mera, och i 
verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 

4.3 Avgränsning 
Denna riktlinje utgör ett styrdokument och förhåller sig övergripande till de 
allmänna bestämmelserna i minoritetslagen samt språklagen i allmänhet och 
i de delar som rör det svenska teckenspråket. Riktlinjen avgränsas därmed 
utifrån att Leksands kommun inte ingår i ett, enligt minoritetslagen 
specificerat, förvaltningsområde och därmed inte berörs av de särskilda 
bestämmelserna för ett sådant. 
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5 Styrande principer 
Främst är det lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(minoritetslagen) och språklagen (2009:600) som ligger till grund för de 
styrande principerna i denna riktlinje. I vissa fall är även annan lagstiftning 
aktuell, vilken då hänvisas till i respektive avsnitt.  

5.1 Information om rättigheter 
Leksands kommun ska: 

• Informera de nationella minoriteterna och teckenspråkiga personer 
om deras rättigheter och vilket ansvar kommunen har i enlighet med 
aktuell lagstiftning. Informationen ska vara tillgänglig på 
kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att generell information finns tillgänglig. 

5.2 Språk och kultur 
Rättigheterna när det gäller språk och kultur regleras, förutom i 
minoritetslagen, även i språklagen (2009:600), skollagen (2010:800), 
skolförordningen (2011:185), bibliotekslagen (2013:801) och lag 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter. 
Leksands kommun ansvarar för att: 

• elever inom grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan och 
anpassad gymnasieskola som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning i elevens nationella 
minoritetsspråk 

• teckenspråksundervisning erbjuds såsom modersmål, enligt 
kommunens riktlinjer, dvs. det krävs minst fem elever som önskar det 
och att det finns en lämplig lärare att tillgå, 

• information om rätten till modersmålsundervisning i nationella 
minoritetsspråk, samt att information om rätten till 
teckenspråksundervisning enligt skolförordningen och läroplanen för 
förskolan ges till vårdnadshavare  

• främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur och att använda det egna minoritetsspråket med 
särskilt fokus på barn, 

• erbjuda litteratur på minoritetsspråken på kommunens samtliga 
folkbibliotek. 

5.3 Delaktighet 
Leksands kommun ska: 

• ge människor som ingår i de nationella minoritetsgrupperna och 
teckenspråkiga personer möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem, 

• erbjuda samråd med representanter för minoritetsgrupper och 
teckenspråkiga personer i frågor som berör dem, 
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• främja barns och ungas möjligheter till inflytande och, om samråd 
påkallas, anpassa formerna för samråd så att det passar barns och 
ungas förutsättningar, 

• kommunstyrelsen/utskott/sektor kan genomföra samråd på eget 
initiativ. En minoritetsgrupp eller flera minoritetsgrupper samt 
teckenspråkiga personer kan framföra önskemål om att ha samråd i 
en specifik fråga och då ska detta genomföras i den mån det är 
möjligt. 
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6 Äldreomsorg på minoritetsspråk 
Förutom minoritetslagen så regleras äldres rättigheter inom ramen för 
äldreomsorgen som tillhör en nationell minoritet även i socialtjänstlagen 
(2001:453). 
Leksands kommun ska: 

• erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del 
av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal 
med sådana språkkunskaper och vill använda språket i tjänsten, 

• beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet inom 
äldreomsorgen, 

• informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg 
om de möjligheter som finns, 

• verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i 
omvårdnaden av äldre människor. 

 

142



 
Datum 
2022-09-14 

Dnr 
2022/372 

Sida 
12(12) 

 

 

7 Ansvar och uppföljning 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjen och kommunstyrelsen/ 
utskott/sektor ansvarar för att efterleva den. Kommunstyrelsen samordnar 
frågorna kring nationella minoriteter och minoritetsspråk samt teckenspråk i 
kommunen samt ansvarar för att följa upp riktlinjen. 
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive 
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje. 
Åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för 
ordinarie verksamhet.  
Utskott/sektor ska, om de haft samråd med nationella minoriteter i enlighet 
med minoritetslagstiftningen 5 §, anmäla detta till kommunstyrelsen. 
Riktlinjen ska uppdateras varje mandatperiod och ansvaret för det ligger hos 
kommunstyrelsen. 

7.1 Nationell uppföljning 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ett nationellt 
uppföljningsansvar för minoritetspolitiken och följer årligen upp 
kommunernas minoritetspolitiska arbete. 

7.2 Språkrådet 
Språkrådet är en avdelning inom den statliga myndigheten Institutet för 
språk och folkminnen. De har inget uppföljningsansvar, men däremot är en 
av uppgifterna att ge råd i frågor som rör det svenska teckenspråket. 
Rådgivningen kan gälla bruket av det svenska teckenspråket och om 
språkliga rättigheter. Såväl myndigheter som den intresserade allmänheten 
kan vända sig till språkvårdarna med frågor.5 
 
 
 

 
5 Om det svenska teckenspråket | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) 
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Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun  

Sammanfattning  
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för 
kommunens arbete utifrån lagen. 
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst minoritetslagens så kallade allmänna 
bestämmelser i de delar som rör de nationella minoritetsspråken. 
Efter återremiss från kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, 
om att inkludera teckenspråk i riktlinjen har nya avsnitt tillkommit. Bland 
annat gällande kommunens ansvar kring att nå ut med information till 
teckenspråkiga medborgare samt skolans arbete i dessa frågor.  
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och 
teckenspråkiga personer att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja 
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Ärendet gäller nu beslut om att anta riktlinjen efter återremiss från 
kommunstyrelsen till förvaltningen, 2022-09-05 § 114, om att inkludera 
teckenspråk i riktlinjen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Minoritetsspråk 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 
år 2010 och beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella 
minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt 
i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån lagen var bristfällig och 
därför gjordes ett antal förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019. Dessa 
omfattar förstärkningar i de allmänna bestämmelserna som gäller samtliga 
minoriteter och minoritetsspråk. 
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
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kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.  
 
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 
 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ramkonventionen slår fast att 
skyddet av nationella minoriteter, och av de rättigheter och friheter som 
tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter, utgör en integrerad del av 
det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

 
Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till 
länsstyrelsen som ansvarar för att följa upp tillämpningen av minoritetslagen. 
 
Teckenspråk 
I 9 § språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda 
och främja det svenska teckenspråket, samt i 14 § 2 punkten att: ”den som är 
döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk 
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ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” 
Teckenspråk räknas inte som ett minoritetsspråk, men i språklagen från 2009 
jämställs det svenska teckenspråket med de nationella minoritetsspråken. 
Dock är inte skyddet är lika omfattande i språklagen som i minoritetslagen. 
I förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i Leksands 
kommun anges att mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för 
mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med 
mera, och i verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 

Finansiering 
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten. Kompensationen ska ske genom en årlig höjning av 
det generella statsbidraget. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget för Riktlinje för minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun 

2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-20 
Reviderat förslag till riktlinje om minoritetsfrågor och teckenspråk i 
Leksands kommun, daterat 2022-09-14 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
Socialchef, Ulrika Gärdsback  
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Kommunikationschef, Kristina Backlund 
Administrativ service 
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§ 114 Dnr 2022/372 

Riktlinjer för minoritetsfrågor 

Beskrivning av ärendet 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 
år 2010 och beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella 
minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt 
i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån lagen var bristfällig och 
därför gjordes ett antal förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019. Dessa 
omfattar förstärkningar i de allmänna bestämmelserna som gäller samtliga 
minoriteter och minoritetsspråk. 
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.  
 
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 
 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ramkonventionen slår fast att 
skyddet av nationella minoriteter, och av de rättigheter och friheter som 
tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter, utgör en integrerad del av 
det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
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Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till 
länsstyrelsen Stockholm som ansvarar för att följa upp tillämpningen av 
minoritetslagen. 
I förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för mänskliga 
rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med mera, och i 
verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive 
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje.  

Finansiering 
I förslaget till riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för ordinarie 
verksamhet. 
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten enligt 6 § Förordning (2009:1299) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ”i mån av tillgång på medel”.  
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Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i 
kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt 
minoritetslagen. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll från allmänna utskottet, daterat  
2022-08-15, § 82 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-01 
Förslag till riktlinjer minoritetsfrågor Leksands kommun, daterat 2022-06-09 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Återremittera ärendet för att i riktlinjen även beakta teckenspråk. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service  
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§ 98 Dnr 2022/264 

Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag från 1 januari 2023.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023.  

Beslutet skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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Riktlinjer föreningsbidrag Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Den 27 juli 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta ny policy för stöd 
till föreningar i Leksands kommun. Syftet med policyn är att upprätthålla, 
bredda och förnya föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler 
för beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. Policyn skall 
gälla från och med verksamhetsåret 2023.  
Kommunfullmäktige uppdrog även förvaltningen att ta fram nya riktlinjer 
kopplade till policyn för att ytterligare specificera hur hanteringen av 
föreningsstöden ska ske samt tydliggöra för kommunens föreningar vilka 
krav som ställs i förhållande till de olika stödformerna.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Föreslagna riktlinjer bedöms av sektorn ge god vägledning till såväl 
tjänstepersoner som handlägger ansökningar och de föreningar som ska 
ansöka om stöd. Kopplat till riktlinjerna kommer även rutiner, e-tjänst samt 
kopplade mallar tas fram för att ytterligare säkerställa korrekt hantering och 
liknande förfarande inom de olika stödformer.  

Förslag till beslut 
1. Anta riktlinjer för föreningsbidrag.  
2. Samtliga tidigare beslut om föreningsstöd upphör att gälla från och 

med 1 januari 2023.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09 
Förslag till riktlinjer föreningsbidrag daterat 2022-09-09 

Policy för stöd till föreningar i Leksands kommun, antagen 2022-06-27 KF 
§65 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén  
Fritidschef Torkel Holst 
Kulturchef Pär Ohlsson  
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1 Allmänna bestämmelser 
Utgångspunkten för dessa riktlinjer utgör antagen policy för föreningsbidrag. 
Policyn antogs av kommunfullmäktige 2022-06-27 §65. Policyn omfattar 
alla föreningsbidrag som beviljas av Leksands kommun. 
Policyn fastställer följande:  
Vid fördelning av bidrag ska följande vara uppfyllda: 
✓ Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer, ha 

fastställda stadgar, ha en vald styrelse och revisor, vara registrerade 
hos skattemyndigheten.   

✓ Har en inriktning som ligger i linje med Leksands kommuns vision. 
✓ Ha aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämlikhet, 

jämställdhet, integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och 
diskriminering. 

✓ Föreningens verksamhet ska bedrivas lokalt i Leksands kommun. 
Förutom kraven ovan ska ytterligare minst ett av nedanstående krav vara 
uppfyllda: 
✓ Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, ungdomar, 

personer med funktionsnedsättning och pensionärer. 
✓ Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och 

öppen för alla. 
✓ Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt för besöksnäringen. 
✓ Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde. 
✓ Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och 

inriktning. 
✓ Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående. 

1.1 Ansökan 

1.1.1 Ansökningsförfarande 
Nedan beskrivna ansökningsförfarande och krav på underlag gäller samtliga 
former av föreningsstöd om ej annat anges under respektive stödform.  
Ansökan görs genom digital e-tjänst en gång per år i september månad. 
Ansökningsperioden kommer även annonseras vid kommunala kanaler.  
Leksands kommun kommer efter avslutad ansökningsperiod granska 
ansökningarna och besluta huruvida stöd beviljas eller inte. Beslut kommer 
delges föreningarna skriftligen via e-tjänst.  
Bidrag utbetalas till föreningens plusgiro- eller bankgirokonto. 

1.1.2 Krav på underlag till ansökan  
✓ Aktuella stadgar. 
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✓ Senaste årsmötesprotokoll, inklusive vald firmatecknare. Om detta 
inte framgår av årsmötesprotokoll behöver detta på annat sätt intygas 
och bifogas ansökan.  

✓ Verksamhetsberättelse. 
✓ Balans- och resultaträkning. 
✓ Revisionsberättelse. 
✓ Redogörelse för hur eventuellt tidigare erhållet bidrag från 

Leksands kommun har använts. 
✓ Skriftlig beskrivning av föreningens planerade verksamhet samt 

budget. 
✓ Uppgifter om var eventuellt beviljat bidrag ska betalas ut. 

1.1.3 Uppföljning 
Årlig uppföljning av utbetalade medel ska ske genom att:  
✓ Föreningarna skriftligt redovisar hur pengarna använts. 
✓ Inga nya medel kommer utbetalas innan rapportering av föregående 

års medel har genomförts.  
✓ Stickprov av föreningarnas verksamheter kommer ske kontinuerligt. 
✓ Har inte pengarna används på ett korrekt sätt kan Leksands kommun 

kräva återbetalning av beviljade medel.  

1.1.4 Utbetalning 
Utbetalning sker efter att ansökan godkänts. Utbetalning av föreningsbidrag 
sker endast till plus- eller bankgiro. Beslut kommer skickas ut till sökande 
via e-tjänst.  
Beslut om stöd meddelas föreningen senast i december och utbetalning sker 
första kvartalet nästkommande år.  
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2 Typer av bidrag 
Nedan återfinns de typer av bidrag som omfattas av riktlinjen. Under varje 
bidrag återfinns information om ytterligare underlag krävs vid ansökan 
utöver det som specificerats under sektion 1.1. Utöver de bidrag som listas 
nedan kan spontanansökningar inkomma under året, även dessa omfattas av 
antagen policy och riktlinjer.  

2.1 Bidrag till idrotts- och fritidsföreningar 

2.1.1 Ledarutbildningsbidrag 
Bidraget avser att stödja utbildning av ledare och funktionärer som är 
verksamma inom föreningar i Leksands kommun.  
Specifika krav för ansökan:  

- Ansökan ska ske senast 1 månad efter avslutad kurs. 
- Till ansökan ska kursinbjudan, kursprogram och kursintyg bifogas. 

 

2.1.2 Lokalt aktivitetsstöd (LOK)  
Ett bidrag för att stödja föreningars aktiviteter. Bidraget är dels ett 
komplement till det statliga aktivitetsstödet för åldersgrupperna 7-25 år och 
även ett stöd till åldersgrupper under 7 år, pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning. Ansökan 2 gånger per år, 25 februari och 25 augusti. 
Specifika krav för ansökan:  

- Observera att LOK-stöd för idrottsföreningar behandlas separat via 
ansökningsförfarande genom riksidrottsförbundet. Dessa riktlinjer 
omfattar därav inte denna typ av stöd. Detta gäller bara 
idrottsföreningar.  

- Övriga ska registrera närvaro vid varje sammankomst och redovisa 
sammankomster. 
 

2.1.3 Lokal-/anläggningsbidrag 
Bidraget avser stöd till föreningar som äger eller förhyr lokal/ anläggning. 
Bidraget gäller för godkända kostnader av hyra, el mm.  
Specifika krav för ansökan:  

- Verifierade kostnader 
- Kopia av hyreskontrakt  

 

2.1.4 Bidrag till drift av föreningsägd anläggning 
Bidraget avser stöd till föreningar som äger sin anläggning. Bidraget gäller 
för driftkostnader (el, bränsle mm).  
Specifika krav för ansökan:  

- Verifierade kostnader 
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2.1.5 Bidrag till skötsel av isbanor 
Bidraget kan sökas av föreningar som sköter en isbana. Bidrag utgår för viss 
del av elkostnad för belysning och storleksbaserat underhållsbidrag.  
Specifika krav för ansökan:  

- Ansökan efter säsong slut. 
- Verifierade kostnader för el 

 

2.1.6 Bidrag till skötsel av motionsspår 
Bidrag till föreningar som hjälper till med skötsel av motionsspår. Bidrag 
kan erhållas för arbetstid och bränslekostnader.  
Specifika krav för ansökan:  

- Ansökan efter säsong slut. 
- Verifierade kostnader för bränsle 
- Redovisning av arbetstid 

 

2.1.7 Bidrag till orienteringskartor 
Orienteringsklubben kan söka bidrag för kostnader vid tillverkning och 
framtagande av orienteringskartor.  
Specifika krav för ansökan:  

- Ansökan november/december efter avslutad kartritningsperiod 
- Verifierade kostnader  

2.2 Bidrag till kulturföreningar 

2.2.1 Bidrag till nyskapande kulturprojekt 
Projektstöd kan sökas en gång per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan sökas 
av juridiska personer som vill genomföra ett projekt i Leksand. De projekt 
som får stöd ska relatera till de övergripande kommunala styrdokumenten. 
Ett kulturprojekt är tidsbegränsat. 
 
Specifika krav för ansökan:  

- Ansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, dess mål och 
syfte. Den ska också innehålla en motivering till varför just Leksands 
kommun bör stödja projektidén – vilket kommunalt/regionalt 
mervärde projektet representerar.  

- Det ska finnas en budget och en finansieringsplan som visar vilka de 
tänkta finansiärerna är, om beslut finns hos respektive finansiär samt 
vilka summor som sökts och beviljats.  
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- Ansökan ska även innehålla en tydlig genomförandeplan, en 
beskrivning av de metoder som ska användas och inte minst en 
beskrivning av hur det uppnådda resultatet ska förvaltas. 

- Bidrag utgår ej till investeringar i lokaler, teknik eller utrustning. Ej 
heller löpande verksamhet, verksamhetsbidrag, personliga stipendier 
eller kostnader för studieresor och utbildning. Ansökan skickas in 
och behandlas löpande under året. 
 

2.2.2 Garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang 
Bidraget kan sökas av ideella föreningar. Garantibelopp kan beviljas för 
inträdesbelagt, offentligt evenemang. Punktbidrag kan beviljas för ej 
inträdesbelagt, offentligt evenemang.  
 
Prioritet ges åt evenemang som är nyskapande samt bidrar till ett varierat 
kulturutbud under hela året i alla kommundelar. Bidrag lämnas i första hand 
för att ekonomiskt möjliggöra sådana evenemang som annars på grund av 
omkostnader inte skulle kunna genomföras. Garantibelopp/punktbidrag ges 
ej till evenemang som produceras av privatpersoner eller med kommersiellt 
syfte. Ansökan skickas in och behandlas löpande under året. 
 
Specifika krav för ansökan:  

- Leksands kommun vill ha en kort skriftlig rapport med ekonomisk 
redovisning från evenemanget inom tre månader. 

- Beviljat stöd utbetalas först efter inlämnad redovisning av samtliga 
intäkter och kostnader för evenemanget. 
 

2.2.3 Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag kan sökas av ideella föreningar med kulturaktiviteter på 
sitt program. Som exempel på sådana föreningar kan nämnas 
hembygdsföreningar, musikföreningar både producerande och arrangerande, 
konstföreningar med flera. Ansökan under hösten inför kommande 
verksamhetsår. 
Specifika krav för ansökan:  

- Inget utöver generella krav som specificeras under sektion 1.1.2 
 

2.3 Bidrag till ideella organisationer som bedriver social 
verksamhet 

2.3.1 Ansökan om startbidrag 
Leksands kommuns socialutskott beviljar föreningsbidrag till ideella 
föreningar som bedriver verksamhet utskottets verksamhetsområde. 
Bidragets syfte är att stödja sådan verksamhet som förstärker och 
kompletterar den verksamhet som socialutskottet bedriver i egen regi. 
Förening som uppfyller de formella kraven enligt nedan, kan efter beslut av 
socialutskottet erhålla föreningsbidrag. 
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Specifika krav för ansökan: 

- ha värderingar som överensstämmer med inriktningen i 
socialtjänstlagen.  

- vara av sådan karaktär att den har positiv betydelse för 
socialutskottets verksamhet.  

- ha minst 10 medlemmar. 
 

2.3.2 Ansökan om verksamhetsbidrag  
Verksamhetsbidrag utgår till förening som varit verksam i minst ett år. 
Ansökan görs för varje kalenderår.  
Specifika krav för ansökan:  

- Registerblankett med de senaste föreningsuppgifterna, medlemsantal 
m m.  

- Kopia på eventuellt hyreskontrakt och styrkta verifikationer. 
- Information om övriga bidragsgivare. 

2.4 Studieförbund 
Lokalt studieförbund jämställs med ”förening”. 
 
Specifika krav för ansökan:  

- Verksamheten bedriver en regelbunden och betydande 
studieverksamhet i Leksands kommun för kommunens innevånare. 

- Verksamhetens centrala organisation erhåller statsbidrag genom 
Folkbildningsrådet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med föreningsbidragen är att stödja och främja 
föreningsverksamheten, kultur-, idrotts-och fritidslivet i Leksands 
kommun. Målsättningen är att föreningsbidragen ska medverka till att 
skapa en meningsfull och aktiv fritid för många av kommunens 
medborgare samt att bidra till att uppfylla Leksands kommuns vision 2030. 
Genom att bidra till att stödja och främja föreningsverksamhet ges 
medlemmarna en viktig träning i demokratiska arbetsformer.  
Syftet med policyn är vidare att upprätthålla, bredda och förnya 
föreningsverksamheten i kommunen genom tydliga regler för 
beslutsstruktur samt genom att fastställa grundläggande kriterier för en 
enhetlig hantering av föreningsbidrag i Leksands kommun. 
 

1.2 Vision 2030 
I enlighet med Leksands kommuns vision 2030 ska kommunen arbeta för 
att tillsammans möta samhällets utmaningar på ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart sätt. Vi skapar gemensamt möjligheter för alla att 
utvecklas och att skapa sin bästa livssituation. 
Visionen redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger 
riktningen för kommunens framtida arbete. Ett väl fungerande föreningsliv 
främjar det demokratiska samhället, erbjuder kommunens medborgare en 
meningsfull fritid samt bidrar till inkludering. En bredd av föreningar är 
positivt för kommunens invånare och besökare.  
Med föreningsbidrag och kommunal medfinansiering kan kommunen bidra 
till att flera delar av visionen uppnås, exempelvis: 
 

• Vi bidrar till att stärka civilsamhället i Leksands kommun genom 
att stödja föreningarna i dess verksamheter, genom aktivt 
deltagande i föreningslivet får våra medborgare träning i 
demokratiska arbetsformer.  

• Föreningsbidragen bidrar till att möjliggöra ett rikt kulturliv som 
tillsammans med ett aktivt idrotts- och friluftsliv gynnar folkhälsa, 
integration och sammanhållning. 

• Genom att ge stöd till föreningar som inriktar sig på barn och 
ungdomar bidrar vi till en aktiv fritid som i förlängningen leder till 
ökat välmående och förbättrade möjligheter till att genomföra sin 
skolgång.  

1.3 Omfattning och beslutsstruktur 
Policy för bidrag till föreningar omfattar alla föreningsbidrag som beviljas 
av Leksands kommun. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen en summa för hur mycket som ska 
avsättas till föreningsbidrag under kommande år. Föreningsbidrag ses som 
ett stöd till föreningslivet och innebär inte full kostnadstäckning. 

164



 
Datum 
2022-03-16 

Dnr 
2022/264 

Sida 
4(5) 

 

 

Fördelning av föreningsbidragen beslutas därefter genom delegation till 
följande chefer; fritidschef, kulturchef samt socialchef. Ansvarig chef 
beslutar årligen om bidragsnivåer utifrån beslutad budget. En styrgrupp 
granskar och ger rekommendationer till vilka föreningar som ska beviljas 
stöd. Beslut om beviljande eller avslag av föreningsbidrag sker också av 
ansvarig chef.  
 
Prioriterade målgrupper (utan inbördes rangordning) 
• Barn och unga (upp till 25 år). 
• Seniorer (65+). 
• Social verksamhet/personer med behov av särskilt stöd 

(funktionsvariation, socialt stöd, integration). 
• Föreningar som anordnar aktiviteter riktade till en bred målgrupp. 
 
Bidragen kommer kunna sökas under en gemensam period.  

1.4 Förutsättningar för att beviljas bidrag 
Vid fördelning av bidrag ska följande vara uppfyllda: 

• Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer, ha 
fastställda stadgar, ha en vald styrelse och revisor, vara 
registrerade hos skattemyndigheten.   

• Har en inriktning som ligger i linje med Leksands kommuns vision. 
• Ha aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet, 

integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och 
diskriminering. 

• Föreningens verksamhet ska bedrivas lokalt i Leksands kommun. 
 
Förutom kraven ovan ska ytterligare minst ett av nedanstående krav vara 
uppfyllda: 

• Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på barn, 
ungdomar, personer  med funktionsnedsättning och pensionärer. 

• Föreningens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten och öppen 
för alla. 

• Verksamheten/arrangemanget ska vara viktigt för besöksnäringen. 
• Verksamheten/arrangemanget ska ha ett allmänkulturellt värde. 
• Verksamheten ska överensstämma med socialtjänstlagens mål och 

inriktning. 
• Verksamheten/arrangemanget ska uppfylla de krav 

som gäller för bildningsverksamhet (studiecirklar). 
• Annat kriterium som bedöms likvärdigt med något av ovanstående 

 

1.5 Uppföljning/redovisning 
Årlig uppföljning av utbetalade medel ska ske genom att:  

• Föreningarna skriftligt redovisar hur pengarna använts. 
• Årsredovisning samt revision inlämnas i början av nästkommande 

kalenderår. Inga nya medel kommer utbetalas innan rapportering av 
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föregående års medel har genomförts.  
• Stickprov av föreningarnas verksamheter kommer ske kontinuerligt.  
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§ 99 Dnr 2022/1141 

Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 

Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Ge förvaltningen i uppdrag att initiera försäljning av fastigheten 

Björken 200:37. 

Beslutet skickas till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef Åke Sjöberg 
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Försäljning av mark i Siljansnäs Stugby 

Beskrivning av ärendet 
1994-09-01 undertecknade (nuvarande) Siljansnäs stugby (dåvarande 
Siljansnäs Idéutveckling AB) ett tomträttsavtal med Leksands kommun för 
fastigheten Björken 200:37. Avtalet löper till 2044-08-31. Därefter förlängs 
avtalet med 20 år i taget. Leksands kommun är ägare till marken medan 
Siljansnäs stugby äger de stugor som står på marken.  
En tomträtt är så nära äganderätt man kan komma utan att man formellt sett 
äger marken. Man kan behålla tomträtten under en längre obestämd 
tidsperiod och man kan även överlåta den till andra vilket är bra då man 
kanske vill sälja huset. Dessutom så kan man pantsätta tomten precis som 
om man hade ägt den.  
Den årliga tomträttsavgälden (årsavgift) till Leksands kommun utgör en 
krona för Siljansnäs stugby.   
2005 kom fastighetsägaren och tomträttsinnehavaren (då namnändrad till 
Siljansnäs hotell AB) överens om att en del av Björken 200:37 skulle 
avskiljas genom avstyckning och inte längre utgöra tomträtt. 
Fastighetsindelning gjordes för och kring respektive stuga och såldes 
sedermera till olika privatpersoner. Tomträtten för den kvarstående delen av 
fastigheten har Siljansnäs stugby fortfarande kvar. 
Nu har ägarna för Siljansnäs stugby aviserat om att de är intresserade av att 
säga upp kvarvarande tomrätt och förvärva kvarvarande del av fastigheten  
Björken 200:37 av Leksands kommun.  
Leksands kommun har ingen skyldighet att tillåta friköp av tomträtter. En 
bedömning görs i varje enskilt fall utifrån rådande förutsättningar. Ett 
politiskt beslut behöver därför fattas gällande en eventuell försäljning. I 
Leksands kommuns riktlinjer och rutiner för prissättning och försäljning av 
kommunalt ägd mark finns inget skrivet om friköpspris avseende 
tomträttsmark. Förslaget är därför att en obeorende markvärdering görs av 
fastigheten innan försäljning genomförs. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Avdelningen ser positivt på att kvarvarande del av fastigheten Björken 
200:37 säljs och bedömer att försäljningen kan godkännas då marken inte är 
möjlig att säljas till annan part då marken redan är bebyggd av Siljansnäs 
stugbys fastigheter.  
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Finansiering 
Köparen av fastigheten får stå för värderingskostnader, förrättningskostnader 
och för kostnaden för själva markinköpet. Kommunen står för de kostnader 
som uppkommer som arbetstid för att upprätta köpeavtal.  

Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna att försäljning får göras av fastigheten Björken 200:37  

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-08 
Fastighetsskiss 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Samhällsutveckling, Näringsliv 
Sektorchef Åke Sjöberg 
xxx 
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§ 100 Dnr 2016/1390 

Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36 

Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
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kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   

Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Förlängning markanvisningsavtal Leksand Edshult 1:36, 
Rosen Västra, daterad 2022- 09-22.  
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17. 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24. 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 

Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Exploateringsansvarig, Näringsliv 
Mark – och exploateringsingenjör 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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Näringslivsavdelningen 
Johanna Ingre, 0247-804 51 
Johanna.ingre@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Förlängning av markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra 

Beskrivning av ärendet 
2016-10-17 undertecknades ett första markanvisningsavtal avseende del av 
fastigheten Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra, med Byggnadsingenjör Nils 
Skoglund AB.  
Arbete med framtagande av olika utredningar samt detaljplan har sedan dess 
skett. Orsaker som bland annat överklaganden kopplat till detaljplan för 
Åkerö Brofäste har försenat arbetet tidsmässigt varför flera förlängningar av 
markanvisningen har gjorts. Nyligen, 2022-08-30, gick den senaste 
förlängningen av markanvisningen ut och Byggnadsingenjör Nils Skoglund 
AB har inkommit med en begäran om ännu en förlängning med i huvudsak 
pandemin som orsak.  
2015-09-21 antog kommunfullmäktige Leksand kommuns första riktlinjer 
för markanvisningar. I riktlinjerna, som fortfarande är gällande, står det dock 
inget om vem som har rätt att teckna markanvisningsavtal och om, och i så 
fall vilken, politisk instans som ska fatta beslut om vilken exploatör som ska 
erhålla markanvisning.  
Det första markanvisningsavtalet avseende del av fastigheten Leksand 
Edshult 1:36 med Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB signerades av 
dåvarande kommunens exploateringsansvarige.  
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning för 
Samhällsutvecklingssektorn, har kommunens mark- och 
exploateringsansvarig delegation på att ”Träffa avtal gällande förvärv, 
försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, 
servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt 
fall och inom fastställda riktlinjer”. 
I markanvisningen från 2016 finns inget belopp angivet avseende 
markpris/belopp vilket gör det svårt att utröna om kommunens mark- och 
exploateringsansvarige har rätt att teckna avtalet eller inte. Mest troligt är att 
en markförsäljning för del av fastigheten som avses kommer att betinga mer 
än 30 basbelopp, vilket i så fall innebär att kommunens mark- och 
exploateringsansvarige inte har rätt att teckna avtalet. Inte heller 
kommundirektören har den rättigheten. Istället ser vi att förlängningen av 
markanvisningen måste signeras av kommunstyrelsens ordförande.   
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Sektorns/avdelningens bedömning 
I markanvisningsavtalet §7 avtalas att förlängning av markanvisning kan 
medges om särskilda skäl föreligger. Sektorn ser att utifrån de skäl som den 
sökande angivit kan medgivande till förlängning tillstås. 

Finansiering 
Beslutet medför inga ökade kostnader för kommunen. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  
1. Godkänna förlängning av markanvisning, avseende del av fastigheten 

Leksand Edshult 1:36, Rosen Västra. 
2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17 
Förlängning markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, daterat 2020-
08-24 
Förslag på tilläggsavtal markanvisningsavtal del av Leksand Edshult 1:36, 
2022 

Slutligt beslut skickas till 
Sektorchef Samhällsutveckling 
Exploateringsansvarig, Näringsliv 
Mark – och exploateringsingenjör 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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L E KSA N DS 
KOMM U N 

 
Tilläggsavtal till MARKANVISNINGSAVTAL 

 
Bakgrund 

Mellan parterna Leksands kommun (org nr 212000-2 163) genom dess kommunstyrelse, nedan 
kallad Kommunen, och Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB (556236-5568) nedan kallat Bolaget, har 
avtal om markanvisning träffats för del av fastigheten Leksand Edshult 1:36, daterat 2016-10-17, 
nedan kallat Markanvisningsavtalet. 

 
 

Förlängning 4 

I Markanvisningsavtalets §7 avtalades att markanvisningsavtalet till alla delar är förfallet om inte 
markövelåtelseavtal träffas mellan kommunen och bolaget senast 30 augusti 2022. 

I Markanvisningsavtalet §7 avtalas även att Förlängning av markanvisning kan medges om särskilda 
skäl föreligger, bolaget ska senast 1 månad innan markanvisningens upphörande skriftligt meddela 
kommunen om förlängning önskas. 

En sådan begäran har inkommit till Kommunen. Kommunen har svarat på denna begäran och 
medgivit en förlängning av markanvisningsavtalet,med anledning av oförutsedda utredningar i 
detaljplaneframtagandet. 

Med anledning av ovanstående bakgrund upprättas härmed följande förlängning av 
Markanvisningsavtalet enligt följande: 

 
§7 första stycket 

Detta avtal är till alla delar förfa llet om inte markövelåtelseavtal träffas mellan kommunen och 
bolaget senast den 30 augusti 2024. 

 

 
Med undantag för ovan nämnda ändring är Markanvisningsavtalet ialla delar fortsatt gällande. 

 

 
 

 
 

Detta avtal har upprättats itvå likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 

 
Leksand 2022- 
För Leksands kommun 

Leksand 2022 
För Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB 
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§ 101 Dnr 2022/214 

Arkivfrågor Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås såsom 
värdkommun för samarbetet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
är det avdelningen för Administrativ services bedömning att det vore 
lämpligt att Leksands kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten 
och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsats görs av organisationen som är föremål för tillsynen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall 

AB.  
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 

fattar motsvarande beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
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Administrativ service 
Andrew Tutt-Wixner, 0247-801 01 
Andrew.tutt-wixner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 8 § i arkivlagen (1990:782) ska kommunalt ägda bolag ha en 
kommunal arkivmyndighet. Enligt arkivlagen 3–6 §§ är en arkivmyndighet 
ansvarig för tillsyn av organisationens arkivvård. I dagsläget saknas det en 
uttalad arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB och bolaget har själv 
tagit kontakt med ägarkommunerna för att få tydlighet i frågan.  
Dala Vatten och Avfall AB ägs av Leksands, Rättviks, Vansbros och 
Gagnefs kommuner. Enligt bolagsordningen för Dala Vatten och Avfall AB 
§ 2 har styrelsen sitt säte i Leksands kommun och ska också förstås såsom 
värdkommun för samarbetet.  

Förvaltningens bedömning 
Eftersom Leksands kommun är värdkommun för Dala Vatten och Avfall AB 
är det avdelningen för Administrativ services bedömning att det vore 
lämpligt att Leksands kommun pekas ut som arkivmyndighet för Dala Vatten 
och Avfall AB.  
Att Leksands kommun antar rollen som arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB innebär ingen materiell skillnad i arbetsbelastning för 
avdelningen för Administrativ service. Arkivtillsyn sker inte särskilt ofta och 
den största arbetsinsats görs av organisationen som är föremål för tillsynen. 

Finansiering 
Beslutet kan utföras inom befintlig ram hos avdelningen för Administrativ 
service.  

Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Leksands kommun utses till arkivmyndighet för Dala Vatten och 
Avfall AB.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner 
fattar motsvarande beslut. 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Arkivmyndighet för Dala Vatten och Avfall AB – daterad 
2022-09-19 
Protokoll Dala Vatten och Avfall AB220209, § 12 Arkivfrågor D 
Bilaga – Arkivfrågor dokumenthantering Dala Vatten och avfall plus 
teknikbolag 
Bilaga – Förslag till beslut arkivfrågor Dala Vatten och avfall AB 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Arkivarie, Andrew Tutt-Wixner 
Administrativ chef, Joel Johansson 
Dalavatten och Avfall AB  
Vansbro kommun 
Rättviks kommun 
Gagnefs kommun 
 

184



185



186



 

Arkivfrågor, dokumenthantering, DVA + teknikbolag 
Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 0247-44 100  E-post info@dvaab.se  dalavattenavfall.se   Organisationsnummer 556714-8555 
 

 

 

Datum 
2022-01-19 

Sida 
1(3) 

   
  

 
 

 
 

 
Arkivfrågor, dokumenthantering, DVA + teknikbolag 
 

Ett av Dala Vatten och Avfall AB:s fokusområden är Ordning & Reda. 
Som ett led i arbetet ingår bland annat en lagenlig och korrekt hantering av 
bolaget/bolagens handlingar och arkiv. I dagsläget saknar av allt att döma 
DVA + teknikbolagen arkivmyndighet/er, något som behöver beslutas och 
därefter tydliggöras i bolagens styrdokument.  
 
I liknande bolag är uppfattningen att någon av bolagens ägarkommuner axlar 
arkivmyndighetsansvaret för samtliga bolag alt. respektive kommun för 
respektive teknikbolag. Någon av ägarkommunerna behöver dock även ha 
arkivansvar avseende DVA. Ägarkommunerna har arkivkompetens och 
arkivreglementen som bör kunna omfatta även kommunala bolag. 
(Arkivkompetens saknas inom DVA) 
 
Rättviks kommun förvaltar idag bolagens IT-system tillika diarium och skulle 
ev. anses vara en naturlig arkivmyndighet genom sin Kommunstyrelse 
avseende DVA + teknikbolag. 
 

Förslag till beslut inom kommun/kommuner  
  

1) Arkivmyndighet + arkivreglemente 
-Besluta om arkivmyndighet avseende DVA + teknikbolag 
Beslut inom kommun/er beroende på om en eller flera kommuner 
väljer att ta arkivmyndighetsansvar. DVA förordar en kommun 
förslagsvis Rättvik. 
 
-Besluta om arkivreglemente avseende DVA + teknikbolag 
Beslut inom kommun/er beroende på om en eller flera kommuner tar 
arkivmyndighetsansvar. Beslutet innebär att bolag/en ingår i 
arkivmyndighetens kommunala arkivreglemente. 
 

Förslag till beslut inom DVA 
 

1) Besluta om arkivorganisation  
(bör framgå i dok.plan alt. separat dok.) 
- VD innehar övergripande arkivansvar och utser arkivhandläggare som 
svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna i samråd med 
arkivmyndigheten. Arkivorganisation ska meddelas arkivmyndigheten. 
 

2) Dokumenthanteringsplan  
-Besluta att fastställa dokumenthanteringsplan i DVA:s styrelse med 
tillägg att VD fortsättningsvis har mandat att besluta om mindre 
justeringar. 
 
Dokumenthanteringsplanen föreslås omfattande både DVA + 
teknikbolag och är under framtagande. Beslutad plan överförs till 
arkivmyndighet/er för kännedom.  
 

Ovanstående beslutspunkter kräver uppdateringar av div. styrdokument. 
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Bilaga:  
 
Förslag på skrivningar i styrdokument m.m.: 
 

 
Arkivreglemente, i kommun med arkivmyndighetsansvar: 
 
”Reglementet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och styrelser, revisorer 
samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet ska även 
tillämpas av kommunens bolag, föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i 
ägardirektiv eller motsvarande.” 
 
 
Ägardirektiv, DVA + teknikbolag: 
 
Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
”Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av 
allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så 
beslutar. Vägran att utlämna handling skall på begäran prövas av bolagets styrelse.  
 
Allmänna handlingar skall förvaras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.  
Bolaget omfattas av XX kommuns arkivreglemente och skall tillämpa den för 
kommunen vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.” 
 
---- 

 
Arkivmyndighetens ansvar: 
 
Skrivning hämtad från arkivreglemente i annat kommunalt VA-bolag  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Arkivmyndigheten ska 
 
- utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag, 
- förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter  
   överenskommelse, 
- besluta om riktlinjer som avser arkivvård, 
- lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården, 
- allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering, 
- ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag, 
- fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling,  
  som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv, 
- i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett  
  övertagande inte sker i strid med lagstiftningen. 
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Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor: 
 
Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en särskild 
arkivmyndighet. Kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen är arkivmyndighet, 
om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige utser någon annan nämnd 
eller styrelse (8 § andra stycket arkivlagen). 
 
Arkivmyndigheten ska enligt 7 § arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna 
fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ samma lag. Här ingår praktiskt taget alla moment 
i myndighetens dokumenthantering och arkivbildning. Arkivmyndighetens tillsyn skall 
enligt 5 § arkivförordningen utövas genom regelbunden inspektion hos 
myndigheterna. Vid sådana besök är det lämpligt att den som genomför inspektionen 
gör fortlöpande och systematiska noteringar, som är tillgängliga även för 
myndighetens egen personal 

Arkivmyndigheten ska även utöva tillsyn över kommunala företag där kommunen 
eller landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande (definieras i 2 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen). Det av fullmäktige antagna arkivreglementet gäller 
inte automatiskt för kommunala företag, läs mer här. Det man vill ska gälla för 
kommunala företag ska anges i ägardirektivet eller i bolagsordningen. 

Arkivmyndigheten har som särskild uppgift att genom inspektioner se till att 
förvaltningsmyndigheterna vårdar de handlingar de själva förvarar. I den mån 
arkivmyndigheten övertar arkivmaterial från en annan myndighet övergår emellertid 
ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten. Övertagande medför att 
arkivmyndigheten därmed övertar ansvaret för handlingarnas fortsatta vård, förvaring, 
utlämnande och ev. sekretessbedömning m.m. Ett sådant övertagande av handlingar 
ska dokumenteras av avlämnande myndighet, lämpligtvis genom register och 
förteckningar. Arkivmyndigheten bör kvittera mottagandet av handlingarna. 
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Arkivfrågor DVA 
 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen i Dala Vatten och Avfall AB (DVA) föreslås godkänna att bifogad 
skrivelse avseende Arkivfrågor, dokumenthantering, DVA + teknikbolag 
överlämnas till respektive ägarkommun/dess arkivansvariga för vidare beslut om 
arkivmyndighet/er. 
 
Sammanfattning 
I DVA och även teknikbolagen saknas i dagsläget beslut om arkivmyndighet, 
vilket är grundläggande för att bedriva ett lagenligt och fungerande arkiv- och 
dokumenthanteringsarbete. Kommunerna i dess egenskap av ägare uppmanas 
att besluta i frågan om arkivmyndighet i syfte att möjliggöra ett fortsatt arkiv- 
och dokumenthanteringsarbete inom bolaget/bolagen. 
 
DVA saknar arkivkompetens och är i behov av att upprätta ett kompetensutbyte 
med beslutad arkivmyndighet/tillsynsmyndighet för att säkerställa lagenlighet. 
 
Se bifogad skrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
- Arkivfrågor, dokumenthantering, DVA + teknikbolag, 2022-01-19 
 
Skickas till 
-Respektive ägarkommun/ arkivansvariga 
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Kommunstyrelsen 
 
 

YTTRANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-06 

Referens 
Dnr 2016/716   

 
 

Er referens 
Mål nr 3017-22 

 
 Förvaltningsrätten i Falun 

Box 45 
791 Falun 

 

Yttrande avseende yttrande mål 3017-22,  ./. Leksands 
kommun 
Klagande:   
Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges i Leksands beslut 27 juni 2022, § 58 
Saken:  Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Med anledning av yttrande daterat 19 september 2022 (aktbilaga 14) över kommunens yttrande 
kopplat till överklagande av kommunfullmäktiges i Leksands beslut, 27 juni 2022 § 58 samt 
underrättelse från Förvaltningsrätten i Falun, daterat 22 september 2022 (aktbilaga 15), 
inkommer Leksands kommun (nedan kommunen) med svar enligt följande: 

Leksands kommuns yttrande 
Enligt 13 kap. 7 § kommunallagen ska endast sådana omständigheter som hänvisats till före 
överklagandetidens utgång beaktas av domstolen vid laglighetsprövningar. 
Leksands kommun har inte något ytterligare att anföra med anledning av det yttrande som 
inkom efter överklagandetidens utgång. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-02 

Referens 
Dnr 2022/9    

Administrativ service 
Lotta Arnesson 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning samt trafik  

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, september 2022 

• Delegeringsbeslut bygglov, september 2022 

• Delegeringsbeslut markavtal, september 2022 

• Delegeringsbeslut näringsliv, september 2022 

• Delegeringsbeslut, trafik, september 2022 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-09-20 

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-15 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-10-17 

• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll, 2022-09-12 

Kommunstyrelsens presidium 

• Inlämning av underlag till elnätsföretag för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare – Styrel, dnr 2022/1095 

Personalärenden 
• Personalärenden/nya anställningar september 2022  
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Leksands kommun 

Datum 
2022-10-02 
 

Referens 
Dnr 2022/9 

Sida 
2(2) 

 

 

 
 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 7 november 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-19 

Referens 
Dnr 2022/1140    

Administrativ service 
Lotta Arnesson, 80198 
lotta.arnesson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Sammanträdesordning kommunstyrelsen 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen 2023. Förslag till tider: 

• 30 januari 

• 6 mars 

• 3 april 

• 8 maj 

• 14 juni 

• 11 september 

• 18 oktober 

• 27 november 
Samtliga sammanträden börjar kl 13 om inget annat anges i kallelsen. 
Information till kommunstyrelsen äger rum kl 09.00 samma dag om inte 
annat anges i kallelsen. 

Förslag till beslut 
1. Fastställa sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2023. 

Slutligt beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
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