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Datum

2018-10-25
Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 5 november 
2018

kl. 18.30

Information

Leksands kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och 
Landstings kongress (sluten omröstning) genomförs under en ajournering, 
valsedlar kommer att finnas på bordet utanför plenisalen.

Mer information om ombudsvalet finns på 
https://skl.se/tjanster/omskl/omkongressen/kongress2019.15561.html

Ärenden med förslag till beslut

Val av justerare och fastställande av dagordning

1 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med årsprognos
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti med helårsprognos.

2018/1298

2 Taxor och avgifter vård och omsorg 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med 

förslaget. 

2. Avgifter som antas enligt första punkten gäller från 1 januari 
2019 och ersätter tidigare avgifter.

3. Årligen från 1 januari reglera nivån för maxtaxan inom 
äldreomsorgen i Leksands kommun i enlighet med det gällande 
regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan från 1 januari 
2019 blir 2 089 kronor och ersätter tidigare maxtaxa.

2018/1218
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3 Avfallstaxa 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta avfallstaxa för 2019 i enlighet med förslaget.

2018/1396

4 Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2019 i 
enlighet med förslaget.

2018/1395

5 Utökad borgen för Leksand Vatten AB 
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 330 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2018/999

6 Mål och budget 2019-2021
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2019 till 

21,82 kr per skattekrona

2. För planperioden 2017-2021 ha ett avkastningsmål på 2 
procent av skatter och bidrag.

3. Anta förslag till Mål och budget för 2019-2021 samt 
investeringsbudget 2019-2022.

4. Höja lånetaket från 280 miljoner kronor till 350 miljoner 
kronor.

I handlingarna görs hänvisningar till ekonomirapporten för 
maj 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting. Du kan klicka 
på bifogad länk så hamnar du på SKL:s hemsida. Fungerar inte 
det kan du kopiera länken och klistra in i din webbläsare. 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ekonomirapporten-maj-
2018.html

2018/744

7 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag
Valberedningens förslag lämnas i samband med sammanträdet.

2018/1486

8 Inkallelseordning 2019-2022
Förslag lämnas i samband med sammanträdet.

2018/1487
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9 Anmälan av motion om delning av utskott
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för 
beredning.

2018/1488

10 Dataskyddsombud för kommunfullmäktige
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för 
kommunfullmäktige i Leksands kommun.

2018/1366

11 För kännedom - Revisionsrapport avseende 
kompetensförsörjning
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2016/1259

12 För kännedom - Granskningsrapport om hemtjänst
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2018/997

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 125 Dnr 2018/1298

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 med årsprognos

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 0,1 miljoner kronor 
(mkr), motsvarande 0,0 % av skatter och bidrag. Budget för året är 3,9 mkr 
(0,4 %). Jämfört med budget är resultatet positiv, men jämfört med 
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt. 

Sektorerna förväntas göra ett underskott på -20,8 mkr under året, varav 
sektor Lärande och stöd -20,3 mkr. Under året har Lärande och stöd erhållit 
ett tilläggsanslag på 13,0 mkr och utan detta vore avvikelsen istället 33,3 
mkr.

Balanskravsresultatet det vill säga resultatet rensat för realisationsvinster på 
anläggningstillgångar, nås inte. Det resultatet väntas bli -5,3 mkr och där 
ingår inga sådana vinster. 

Prognosen för investeringar är 73,1 miljoner kronor jämfört med budget 
127,9 mkr, avvikelserna avser nästan uteslutande sådant som inte kommer 
hinna genomföras/påbörjas under 2018. 

1/5 finansiella mål nås, nedan är en sammanfattning på tre av dem.

Mål Målnivå Förväntat utfall

Överskott av skatter och bidrag 2 % 0,0 %

Självfinansieringsgrad 
för investeringar

100 % 60%

Soliditetsförbättring  7,7% i snitt 2015-2017 11 %

Målet avseende förbättring av soliditeten inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsförbindelse ska årligen ha skett jämfört med 
föregående års rullande treårsperiod. 

Det kommer att nås tack vare ett positivt resultat, minskad skuld i form av 
ansvarsförbindelse och att investeringarna inte genomförs i förväntad takt, 
vilket också påverkar positivt. 

Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen förväntas vara god där 11 av 12 
mål bedöms nås helt eller delvis. 
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Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Målen för god ekonomisk hushållning nås inte för 2018.

I slutet av juli hade Leksands kommun 15 752 invånare, vilket är en ny 
rekordnotering. 

Under året har byggnationen av förskolan Myran satt igång, arbetet med 
centrumutvecklingen fortsätter och planering för ett nytt särskilt boende 
pågår samt fortsatt exploatering för att nå kommunens vision om 18 000 
invånare 2025.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-10-09, 
§ 51

Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-10-03

Delårsrapport per den 31 augusti med årsprognos

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti med helårsprognos.

Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att snarast vidta åtgärder för att få 

driftsbudgeten i balans.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Sektorschefer
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2018-10-25

Referens
Dnr 2018/1298 2018.8320

Verksamhetsstöd 
Kristian Koivumäki, 0247-800 93
kristian.koivumaki@leksand.se

Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 med årsprognos

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 0,1 miljoner kronor 
(mkr), motsvarande 0,0 % av skatter och bidrag. Budget för året är 3,9 mkr 
(0,4 %). Jämfört med budget är resultatet positivt och jämfört med 
kommunens mål på 2 % är det inte tillräckligt. 

Sektorerna förväntas göra ett underskott på -20,8 mkr under året, varav 
sektor Lärande och stöd -20,3 mkr. Under året har Lärande och stöd erhållit 
ett tilläggsanslag på 13,0 mkr och utan detta vore avvikelsen istället 33,3 
mkr.

Balanskravsresultatet d.v.s. resultatet rensat för realisationsvinster på 
anläggningstillgångar, nås inte då det resultatet väntas bli -5,3 mkr och där 
ingår inga sådana vinster. 

Prognosen för investeringar är 73,1 miljoner kronor jämfört med budget 
127,9 mkr, avvikelserna avser nästan uteslutande sådant som inte kommer 
hinna genomföras/påbörjas under 2018. 

1/5 finansiella mål nås, nedan är en sammanfattning på tre av dem.

Mål Målnivå Förväntat 
utfall

Överskott av skatter och bidrag 2 % 0,0 %

Självfinansieringsgrad 

för investeringar

100 % 60%

Soliditetsförbättring  7,7% i snitt 2015-
2017

11 %

Målet - förbättring av soliditeten inklusive pensionsskulden redovisad som 
ansvarsförbindelse ska årligen ha skett jämfört med föregående års rullande 
treårsperiod. 

Det kommer att nås tack vare dels ett positivt resultat, minskad skuld i form 
av ansvarsförbindelse och att investeringarna inte genomförs i förväntad takt 
påverkar också positivt. 

Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen förväntas vara god där 11 av 12 
mål bedöms nås helt eller delvis. 
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Leksands kommun

Datum
2018-10-25 Referens

Dnr 2018/1298
Sida
2(2)

Målen för god ekonomisk hushållning nås inte för 2018.

I slutet av juli hade Leksands kommun 15 752 invånare, vilket är en ny 
rekordnotering. 

Under året har byggnationen av förskolan Myran satt igång, arbetet med 
centrumutvecklingen fortsätter och planering för ett nytt särskilt boende 
pågår samt fortsatt exploatering för att nå kommunens vision om 18 000 
invånare 2025.

Sektorns/avdelningens bedömning
Avstämt med ekonomichef Lars Bäcksholm 

Förslag till beslut
Att godkänna delårsrapporten och uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder 
för att även på sektorsnivå i driften snarast få till en budget i balans.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Investeringsredovisning inklusive prognos. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert

Ekonomiavdelningen
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Delårsrapport med Årsprognos
2018-08-31 
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Sammanfattning

Vid utgången av juli 2018 hade Leksands kommun 15 752 invånare, vilket är den högsta 
noteringen någonsin för kommunen, det är en ökning med 112 stycken nya invånare under 
året. 

Under året har stora satsningar gjorts i form av centrumutvecklingen, byggnation av 
förskolan Myran har påbörjats, planering för det nya särskilda boendet fortsätter samt 
exploatering för att nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025. 

Prognosen för investeringar är 73,1 Mkr jämfört med budget 127,9 Mkr, avvikelserna avser 
nästan uteslutande sådant som inte kommer hinna genomföras/påbörjas i år, men som 
kommer att utföras kommande år istället. 

Prognosen för driftresultatet visar på ett överskottskott på +0,1 Mkr, motsvarande 0,0 % 
procent av skatter och bidrag. Den reviderade budgeten för året är 3,9 Mkr (0,4 %), jämfört 
med budget är avvikelsen -3,8 mkr. Kommunens mål är 2 % överskott över perioden 2016-
2020, medan resultatet uppgår till 1,8 %, resultatet för perioden 2018-2020 väntas bli 0,5 %.

Balanskravsresultatet (resultatet rensat för realisationsvinster), som enligt kommunallagen 
skall vara positivt, nås inte på grund av att det resultatet väntas bli – 5,3 mkr (-0,6 %). 

Sektorerna prognosticeras göra ett underskott på –20,8 mkr under året, varav Lärande och 
stöd –20,3 mkr. Det är väsentligt att nödvändiga åtgärder vidtas för en budget i balans till 
kommande år.  

Av de fem finansiella målen nås ett, vilket är soliditetsmålet. 

Av tolv stycken verksamhetsmässiga nås elva stycken helt eller delvis. 

Utifrån bedömningen av den finansiella- och verksamhetsmässiga måluppfyllelsen bedöms 
målet om god ekonomisk hushållning inte nås. 

För Leksands Bostäder AB uppgår det prognosticerade resultatet till +13,6 mkr (budget 8,5 
mkr). I september är det inflyttning i de 20 lägenheterna i kv. Sandgärdet i Insjön, ett mycket 
lyckat projekt där vi räknar med att få del av det statliga investeringsstödet. Under året har 
bolaget även arbetat intensivt med nybyggnationen av 45 lägenheter i kv. Snedkanten i 
Leksand. 

För Leksand Vatten AB är prognosen -3,2 mkr (budget -4,7 mkr). Ett flertal 
investeringsprojekt pågår under 2018, t ex. ombyggnad av Leksands reningsverk, tryckspill-
ledning mellan Karlsarvet och Källberget samt arbete i samband med kommunens 
exploateringsområden i Norra Hjortnäsheden och Norra Kärringberget

Sammantaget så för att möta de ekonomiska utmaningarna som kommunen står inför så 
krävs ett alltmer digitalt arbetssätt för att bli effektivare i hur vi löser ut våra processer, 
fortsatt satsa på ledarskapet hos cheferna i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare som kan 
locka ny personal till sig i den omfattning som krävs framöver. Att även verka för ökad 
delaktighet där alla skall förstå sin roll och kunna påverka den är ett tredje fokusområde för 
kommunen att jobba vidare med.
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Kommunens vision

Leksands kommun har cirka 1 500 medarbetare och den gemensamma ambitionen är service 
av hög kvalitet till drygt 15 500 medborgare genom fortsatt utveckling, tydligt ansvar och 
sund ekonomi. Kommunen har ett differentierat näringsliv och kännetecknas av en positiv 
framtidstro. Kommunen har en spännande framtid där uppgiften är att skapa förutsättningar 
för fortsatt tillväxt och utveckling. Med beslutad Vision 2025 är ambitionsnivån hög att 
bibehålla och ytterligare utveckla attraktionskraften i kommunen genom fortsatta 
kvalitetshöjningar och satsningar inför framtiden.  

I den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna nuvarande visionen för kommunen, 
Vision 2025, uttalas att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”:

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

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

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. God ekonomisk hushållning innebär god måluppfyllelse både av finansiella mål 
och verksamhetsmässiga mål. Både de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen 
sätts inom ramen för de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige 
beslutat om under 2015.

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. 

Av de 12 verksamhetsmålen så nås ett fullt ut, medan ett inte nås, resterande 10 nås delvis. 
Av de finansiella målen nås ett av fem. Baserat på detta är bedömningen att kommunen inte 
når sina mål för god ekonomiska hushållning. 

I kapitel 2.1 kan ni läsa mer om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen och i kapitel 2.2 
finns en kortfattad redogörelse för den finansiella måluppfyllelsen.  I Kapitel 6 finns sedan en 
mer utförlig redogörelse för ekonomin. 

Verksamhetsmässig måluppfyllelse. 

Av de 12 målen så nås ett fullt ut, medan ett inte nås, resterande 10 nås delvis. 

Följande har gjorts inom de politiska målen januari-augusti 2018

Mål Utfall

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre

Kommentarer

 Totalt har 226 ansökningar om bygglov och 78 bygganmälningar inkommit fram till 
sista augusti. Totalt är detta 6 antal ansökningar färre än samma period förra året. 
18 villor har fått slutbesked, att jämföra med 12 stycken för samma period 2017.

 Under augusti har slutbesked för flerbostadshusen i Insjön utfärdats och 
hyresgästerna har börjat flytta in. Byggnationen på Snedkanten fortsätter.
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Mål Utfall

2.

Verkar för att de äldre och de med 
funktionsnedsättning ges möjlighet till större 
inflytande och mer utvecklande vardag samt 
fortsätta utveckla stöder till anhöriga

Kommentarer
 Hemtjänsten prioriterar 1:a kundbesöket och hälsar nya kunder välkommen till 

Leksands hemtjänst och ger aktuell information. En ny informationsbroschyr är på 
gång att tas fram inom hemtjänsten. 

 Alla verksamheter upprättar aktuella individuella genomförandeplaner som följs 
upp regelbundet.

 Individens behov i centrum (IBIC) ett systematiskt arbetssätt som beskriver nuläge, 
mål och resultat med strukturerad dokumentation för varje kund. IBIC utgår från 
individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. 
Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och 
språk. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela 
landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende 
genomförande av aktiviteter och delaktighet.

 En ny måltidsordning är införd på Solhem och ny måltidsordning kommer att 
påbörjas på övriga boenden under hösten och framåt.

 Enheterna arbetar utifrån de politiska målen och de resultat som 
brukarundersökningarna visar. De gör aktiviteter och individuella lösningar som 
dokumenteras i enhetsplanerna som sedan följs upp regelbundet på APT för att 
säkerställa att de gör rätt saker för att nå målen.

 Aktiviteter planeras tillsammans med frivillig-organisationer och detta har ökat 
utbudet på aktiviteter inom särskilt boende.

 Stödet till anhöriga fortsätter med löpande enskilda stödsamtal och möten. Utöver 
detta utvecklas stödet genom mer samverkan med andra kommuner och 
föreningar. Ett projekt ”Fokus 20-25” som riktar sig till unga hemmasittare i åldern 
20-25 och deras anhöriga har startat tillsammans med Gagnef, Rättvik och Finsam. 
Under våren webbsändes också en föreläsning och 90 personer lyssnade live, detta 
är en utveckling för framtiden.

Mål Utfall

3.
Ökat fokus på att utveckla barns intresse för 
skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan

Kommentarer
 Andelen årsarbetare i förskolan sjunker på grund av stora pensionsavgångar. 

Sektorn har inte möjlighet att fylla på med nya förskollärare i den takt som behövs.
 Andelen barn per medarbetare ökar då det är många i kö och brist på platser. 
 Samtlig personal arbetar aktivt med läslyftet och/eller litteraturprofilering.
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Mål Utfall

4.
Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i 
våra skolor – med fokus på elever med låg 
måluppfyllelse

Kommentarer

 Resultaten på nationella prov och uppnådda betyg ligger på högre nivåer än förra 
läsåret. Resultaten har ännu inte sammanställts nationellt, så vad det innebär i en 
nationell jämförelse är ännu oklart. Tittar man på nivåerna från tidigare år så ligger 
vi inom den övre kvartilen inom flera indikatorer. Inget resultat hamnar i nedre 
kvartilen. Betygspoängen ligger i nivå med tidigare år och med riket.

Mål Utfall

5. Attraktiv arbetsgivare

Kommentarer

 Förvaltningens totalindex för motivation, styrning och ledarskap är 80 och det är i 
nivå med föregående år när det låg på 81. Cheferna inom kommunen har 
regelbundna dialoger med medarbetarna och lyssnar på deras förslag och 
synpunkter för att ta tillvara medarbetarnas idéer och önskemål. De diskuterar 
förhållningssätt, gemensamt arbetssätt och arbetar efter kommunens värdegrund. 
Cheferna är engagerade och intresserade av att utveckla ledarskapet. På fritiden 
läser flera av cheferna mycket litteratur om ledarskap och de följer olika 
chefsbloggar.

 71% är mycket nöjda med sin tjänstgöringsgrad och 18% är ganska nöjda. 5% är inte 
alls nöjda med sin tjänstgöringsgrad och 6% är ganska missnöjda. Förvaltningen 
arbetar med att införa ”heltid som norm” inom kommunals avtalsområde. 

Sjukfrånvaro
 Såväl långtids- som korttidssjukfrånvaron har ökat det första halvåret. Resultatet av 

medarbetarenkäten indikerar att medarbetarna upplever att det är svårt att hinna 
med sina arbetsuppgifter, de har lite energi kvar efter jobbet och de känner sig inte 
helt utvilade efter ledighet. Medarbetarna upplever även att de är stressade.

 HR-avdelningen har fått i uppdrag att ta fram en kommunövergripande 
arbetsmodell/arbetssätt som syftar till att förebygga sjukfrånvaro. HR-avdelningen 
kommer även att stötta sektorerna och hjälpa till med analys, åtgärder och 
uppföljning när behov av detta finns.

 Alla medarbetare erbjuds friskvård i form av träningspass, yoga, stresshantering 
och föreläsningar med mera.

Totalt kommunen Helår 2017 Jan-juni 2017 Jan-juni 2018
Långtidssjukfrånvaro 7,02% 7,12% 8,80%
Korttidssjukfrånvaro 3,02% 3,14% 3,70%
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Mål Utfall

6.

Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete 
inom klimat- och miljöområdet samt minska 
använding av skadliga kemikalier i våra 
verksamheter

Kommentarer
 Under perioden har pengar sökts och beviljats för ”grönare städer” 

dagvattenhantering vid ombyggnationen av Torget. 
 Energirådgivaren fortsätter avsätta 20 % av sin tjänst till att arbeta med 

energifrågor internt. 
 

Mål Utfall

7. Aktivt stödja utveckligen av besöksnäringen och 
handeln i hela kommunen

Kommentarer

 Under sommaren har ca 50 evenemang genomförts i Leksand. Bland annat Putte i 
Parken, midsommarevenemang, Leksand 700 år, Medeltidsmarknaden, Leksands 
sportscamp, barnteaterveckan, Leksands spelmansstämma, kulturkalaset med 
flera. 

 Visit Dalarnas strategi för besöksnäring kom innan sommaren, avdelningen för 
näringsliv kommer under hösten arbeta med att ta fram en besöksnäringspolicy 
med utgångspunkt i strategin.

Mål Utfall

8.
Medverka till att förkorta tiden för etablering på 
arbetsmarknaden för de som fått 
uppehållstillstånd

Kommentarer

 Lärande och stöd har stöttat arbetsförmedlingen med exempelvis språkstöd, 
praktik och extratjänster för personer inom etableringen. Avdelningen Familj och 
stöd samarbetar med vuxenutbildningen och gymnasieskolan kring 
yrkesutbildningar inom hantverksprogrammet, restaurang och livsmedel samt vård 
och omsorg. 
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Mål Utfall

9.
Stärka vår position som kulturkommun samt 
fortsätta vara en av landets främsta sport- och 
friluftskommuner

Kommentarer
 Natur och -friluftsliv: Leksand hamnade på plats 8 i Naturvårdsverkets ranking 

I årets friluftskommun. Som en uppföljning av detta och ett led i att ytterligare 
utveckla kommunens friluftsliv har en enkät till kommunens medborgare gjorts.

Enkätresultat: Desto större text, desto fler har lyft det specifika ämnet. 
Friluftsrådet kommer att ta med sig detta inför det fortsatta arbetet under hösten. 

Under sommaren har kommunens vandringsleder setts över för att fastställa skick och 
kunna gå vidare i arbetat med att utveckla och prioritera viktiga leder.

 Granberget: Svenska Skidanläggningars organisations branschrapport 2017/18 
rankar Granberget på plats 39 av totalt 50. 34274 skidåkardagar, det är 4515 mer 
än förra året. Placering förra året plats 39. Under sommaren har renovering av 
dalstationen påbörjats, arbetet har försenats något men kommer inte påverka 
tillgängligheten till backen under vintern. 

 Leksandshallen: Under sommaren har simhallen varit stängd på grund av 
renovering. Antalet besökare fram till 20 augusti speglar stängningen. Under 
perioden januari till 20 augusti 2017 besökte 57 000 personer Leksandshallen 
jämfört med 51 800 personer under samma period 2018.

 Antal besökare kulturhuset: Fram till i slutet av augusti har 
kulturhuset/biblioteket haft ca 80 000 besökare. Förra året besökte 125 300 
personer kulturhuset. Ser man till ett månatligt snitt baserat på antal besökare 
hittills i år skulle vid årets slut ca 120 000 personer ha besökt kulturhuset. 
Samtidigt har antalet digitala besök ökat. 

 Kulturskolan: Att vi nu har tillgång till fd Tingshuset har ökat besöken till 
Kulturskolan enormt mycket. Det har möjliggjort start av musikalutbildning vilket i 
sin tur gjort det möjligt att sätta upp stora musikalsatsningar i Svea (vartannat år). 
Vår utlåning av lokalerna under sommartid ökar för varje år. Människor från hela 
Sverige, och även utomlands, vill förlägga kurser/evenemang och konserter i vårt 
hus.  Sommaren -19 kommer att bli helt fullbokad av externa arrangörer.
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Mål Utfall

10.

Öka vår omgivnings kunskap om kommunens 
uppgift och verksamhet samt utveckla och 
förenkla medborgarnas och företagarnas 
kontaketer med kommunen

Kommentarer

 Förvaltningen visar vid rekryteringstillfällen och vid externa möten ett gemensamt 
framtaget bildspel som berättar om kommunen och verksamheten.

 Vid den kommunövergripande introduktionen för nyanställda ingår ett pass med 
information om kommunens uppgifter och verksamheter.

 HR- och kommunikationsavdelningen anordnar en halvdag med 
kommuninformation för alla elever i årskurs 8. Eleverna får information om 
kommunen, de får träffa olika yrkesrepresentanter och de får göra ett digitalt 
yrkestest. Eleverna får också praktisera två dagar i kommunens verksamheter.

 Medborgarna får information om kommunen bland annat via poddar, Facebook, 
Instagram och Linkedin. 

 Förvaltningen arbetar med bemötande hela tiden och påminner om vikten av detta 
på arbetsplatsträffar och i andra arbetsgrupper. Resultatet av bemötande i 
medarbetarenkäten visar att förvaltningen överlag är mycket duktiga på att bemöta 
människor.

17



9

Mål Utfall

11.
Öka den digitala delaktigheten hos våra 
medborgare – med extra fokus på äldre – samt 
öka digitalisering i vår verksamhet

Kommentarer
Delaktigheten hos medborgarna:

 Alla äldre i särskilt boende har tillgång att nyttja Ipdas och få individuella appar 
nerladdade.

 Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö ska utveckla en nätpedagogisk 
modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig 
utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. Modellen och plattformen ska kunna 
användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika 
skolformer och på fritiden. Utbildning är påbörjad för en brukare och medarbetare 
på en gruppbostad.

Digitalisering i verksamheten:
 En av årets indikatorer i den politiska måluppfyllelsen är SKL:s mätning av E-

blomman. Förvaltningen skulle kunna uppnå alla delar av E-blomman men vissa 
kräver att kommunen tillhandahåller en säker inloggning i befintliga verktyg via tex 
e-legitimation. Bland annat E-tjänster för att kunna göra ansökningar och följa 
pågående ärenden. Arbetet är under utveckling.

 En upphandling av ett modernt trygghetssystem inom särskilt boende är på gång 
med modernare tystare lösningar.

 Digitala hjälpmedel finns för personal ex. digitala lås, signeringslistor för läkemedel 
och schema och information i mobilen. 

 Regeringen har under sommaren 2018 gett kommunerna möjlighet att ansöka om 
statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik i verksamheten. Vård och omsorg 
kommer att ansöka och se över vad som behöver investeras ytterligare i 
verksamheten under hösten.

 Många medarbetare har fått utbildning i Teams som är en digital samarbetsyta där 
hela arbetsgruppens chattar, filer, konversationer och verktyg är samlade på ett och 
samma ställe. 

 Administrativ service har digitaliserat individnämnden. Avdelningen arbetar även i 
samverkan med andra kommuner i Dalarna med att digitalisera arkivet, e-arkiv.

 Individ- och familjeomsorgen har infört digitala alkoholtester.
 Grundskolan har anställt en IT-pedagog på halvtid som bland annat utvecklar den 

befintliga undervisningen med digitala verktyg.
 Samtliga detaljplaner håller på att digitaliseras.
 Plan- och kartavdelningen har tagit fram ett arbetssätt där man via app tar med sig 

kartan och det som planeras ut i fält digitalt och kan inventera digitalt direkt samt 
få en tydligare upplevelse av det som detaljplaneras i förhållande till rådande 
förutsättningar på plats. 

 Plan- och kartavdelningen har införskaffat en drönare samt programvaror för att 
kunna arbeta mer med visualisering i planeringen och digital inmätning för 
kartering. 

 Fritidsrådet utreder i dagsläget om kommunens vandringsledskarta kan läggas över 
på en app ”naturkartan”.
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Mål Utfall

12.
Öka medborgarnas välmående genom att främja 
hälsa och trygghet samt motverka missbruk av 
alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Kommentarer
 Lärande och stöd driver ANDT team-nätverk. Sektorn deltar aktivt i regionala 

utvecklingsgrupper för missbruk och beroendevård. 
 Ökat fokus på arbete med tryggheten i skolan. Resultatet av den senaste 

elevenkäten som genomfördes vårterminen 2018 visar att åk 5-eleverna upplever 
sig lika trygga som motsvarande lever i övriga riket.

 Lärande och stöd har påbörjat ett arbete med att ta fram en drogplan. Olika aktörer 
involveras i olika aktiviteter inom området
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Finansiell måluppfyllelse

I följande avsnitt redogörs för de finansiella målen för Leksands kommun.

Mål Utfall

1.

Solidititeten inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsförbindelse ska årligen 
ha ökat jämfört med föregående års rullande 
treårsperiod

Kommentarer
Kommunens soliditet inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse har förbättrats flera år i rad, men denna trend kan komma att brytas i 
år, som en följd av det prognosticerade resultatet. Dock nås målet då soliditeten väntas bli 
högre än snittet för perioden 2015-2017 som uppgår till 7,7 %. Utifrån kommande lagkrav 
är det väsentligt att soliditeten inte blir negativ och för att upprätthålla en god soliditet i 
kombination med budgeterade investeringsnivåer så krävs överskott. 
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Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen

Mål Utfall

2.
Självfinansieringsgraden skall uppgå till 100 % 
över budgetperioden 2018-2021, samt för varje 
enskilt år

Kommentarer
Självfinansieringsgraden har i flera år varit över målet om 100 %, för åren 2018-2021 
bedöms det inte bli fallet då den förväntas uppgå till 44 %, detta också utifrån att 
exploateringsverksamheten förväntas vara helt självfinansierad över tid. Givet stora 
kommande investeringar i infrastruktur, förskolor, särskilt boende, sporthall, mm. så 
bedöms målet inte kunna nås för en överskådlig tid.  Följden blir ökade räntekostnader 
samt i viss mån avskrivnings- och driftkostnader. 
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Mål Utfall

3.
Överskottet skall motsvara minst 2 %  av skatter 
och bidrag över budgetperioden (2016-2020), 
samt för varje enskilt år

Kommentarer
De senaste åren har skatteutvecklingen varit väldigt god och kommunen har erhållit 
betydande ersättningar från Migrationsverket, detta har möjliggjort goda resultat och 
ökade kostnadsramar för verksamheten. Framförallt ersättningarna från Migrationsverket 
har minskat snabbt med start 2017 och denna trend kommer hålla i sig, även 
skatteintäkterna ökar i långsammare takt. För budgetperioden 2016-2020 uppgår 
resultatet till 1,8 %, men kommande år kommer bli ekonomiskt mer utmanande än 2016-
2017. Det i kommuunallagen stadgade balanskravsresultatet, dvs resultatet rensat för 
realisationsvinster väntas bli -5,3 mkr (-0,6 %). 
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Mål Utfall

4. Sektorernas budgetföljsamhet

Kommentarer
 Målet visar på kommunens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, kontroll 

och styrning.
 Under 2017 erhåll Lärande och stöd ett tilläggsanslag på 7,6 mkr och 2018 13,0 

mkr, trots detta var/förväntas avvikelsen bli stor mot budget. På sidorna 17-23 
finns förklaringar till respektive sektors avvikelser. 

 Till mål och budget 2019-2021 har kommunen en ny budgetprocess där cheferna 
involveras tidigare. Denna nya process bör minska budgetavvikelserna kommande 
år för sektorerna. 

Avvikelse mot budget, mkr/% 2018 2017 2016 2015

Politik & kommunledning -1,3 (-3%) -6,2 (-21%) 4,5 (9%) -1,1 (-3%)
Verksamhetsstöd 0,6 (1%) 0,2 (0%) -0,1 (0%) -1,0 (-2%)
Lärande och stöd -20,3 (-6%) -16,0 (-4%) -5,5 (-2%) 0,9 (0%)
Vård och omsorg -2,7 (-1%) -1,3 (0%) 2,9 (1%) -6,6 (-3%)
Samhällsutveckling 2,9 (5%) 5,8 (8%) 0,9 (4%) -1,3 (1%)

Totalt -20,8 (-3%) -17,6 (2%) 2,8 (0%) -9,2 (-1%)
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Mål Utfall

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

Kommentarer

Målet nås inte på grund av stora kostnadsökningar på sektorerna. Samtidigt så är målet 
svårt att nå efter bra år eftersom målet kräver i princip ständiga resultatförbättringar. Men 
likväl är det viktigt att kostnadsökningarna inte överstiger skatteökningar över tid.  Årets  
nettokostnadsökning hade varit 6 % utan skatteväxling och är 3,2 procentenheter högre än 
ökningen av skatteintäkter. Med den sämre skatteutvecklingen som väntar blir detta än 
svårare, spciellt då verksamheternas kostnader ökat med i snitt över 5 % senaste åren.

Att skatterna endast ökat med 1 % (8,4 mkr) beror på skatteväxlingen som påverkar med 
cirka 15 mkr och 1,7 procentenheter. Men detta påverkar kostnaderna lika mycket.

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2017 2018
Verksamhetens nettokostnader + 4,2 %
Skatter och bidrag + 1,0 %
Differens -3,2 %
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Framtiden 

Utvecklingen i riket 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin Ekonomirapport maj 2018 och sitt 
Budgetunderlag för kommunsektorn 2019-2021 att det ekonomiska läget är fortsatt 
bekymmersamt för kommunsektorn som helhet. Många kommuner brottas med underskott 
och ett kraftigt kostnadstryck. 

Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt relativt stark, men högkonjunkturen börjar 
mattas av och förväntas övergå till normalläge 2019. 

Åren 2017-2020 räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget sjunker, medan de 
demografiskt betingande kostnaderna fortsätter att öka i snabb takt. Den reala 
skattetillväxten väntas bli under cirka 0-1 procent fram till 2021, medan de demografiskt 
betingande kostnaderna ökar med ca 1,5 procent för samma period. Den ökningen är den 
snabbaste på minst 35 år och ca 3 gånger snabbare än de senaste 15 åren. 

Kostnaderna förväntas ligga kvar på en högre nivå än tidigare, samtidigt som 
skatteintäkterna relativt sett minskar från och med år 2018. För att täcka upp glappet mellan 
intäkter och kostnader bedömer SKL att skattehöjningar på 1,82 kronor behövs, eller att 
motsvarande andra åtgärder genomförs som får samma resultatpåverkan. I praktiken 
handlar det i sådana fall om effektiviseringar, ökade statsbidrag, försämrade resultat och 
rationaliseringar men också rena nedskärningar kan bli nödvändiga, motsvarande totalt 67 
miljarder kronor.  

En ny ränteberäkning av pensionsskulden, RIPS17 skulle införas från och med 2017, detta 
verkar dock dröja till minst 2019. Det pågår en översyn på uppdrag av SKL av de 
livslängdsantaganden som ligger till grund för beräkningarna av pensionsskulden. Aktuell 
bedömning är att livslängdsantagandena kommer att justeras uppåt för män, vilket i så fall 
innebär en ökad pensionsskuld och ökade framtida kostnader.  

Utvecklingen i Leksands kommun

Per sista juli uppgick Leksand kommuns befolkning till 15 752 invånare. Skulle denna siffra 
stå sig året ut så är det nytt befolkningsrekord för kommunen. Det tidigare rekordantalet är 
är från 2017 då befolkningen var 15 640 invånare. Kommunens vision är att 2025 ha 18 000 
invånare. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500

0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%

Befolkningsutveckling Vision  2025 Förändring i % jmf föregående år

För att bibehålla den positiva utvecklingen är det avgörande att kommunens ekonomi har en 
fortsatt god hälsa. Kommunen har under de senaste åren 2013-2017 uppnått goda årsresultat 
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och där budgetramen hållits de flesta åren. Tack vare de goda årsresultaten har också bland 
annat kvalitetshöjande och attraktionsskapande satsningar kunnat göras inom olika 
områden. Det är dock viktigt att poängtera att resultaten till stor del uppkommit av 
engångsposter, regeländringar och finansiella poster. Glädjande var att sektorerna hade en 
god budgetföljsamhet 2016, detta var dock inte fallet 2017 och 2018 har tillsäggsanslag 
beviljats till Lärande och stöd för att minska på budgetavvikelsen. 

Under 2018 har fortsatta satsningar skett i kommunen på bland annat färdigställande av 
bland annat Leksandsbron, byggnation av ny förskola och fortsatt arbete med 
centrumutvecklingen. Kommande år kommer investeringar att ske ibland annat en nytt 
särskilt boende, sporthall, Moskogsvägen, flertalet exploateringsprojekt för att möjliggöra en 
fortsatt positiv befolkningstillväxt och därigenom nå Visionen 2025 om 18 000 invånare. 

I september är det inflyttning i de 20 lägenheterna i kv. Sandgärdet i Insjön, ett mycket lyckat 
projekt där vi räknar med att få del av det statliga investeringsstödet. Under året har vi även 
arbetat intensivt med nybyggnationen av 45 lägenheter i kv. Snedkanten i Leksand. Det 
projektet beräknas vara klart för inflyttning under försommaren 2019.

Leksand Vatten har stort investeringsbehov och ett flertal investeringsprojekt pågår under 
2018, t ex. ombyggnad av Leksands reningsverk, tryckspill-ledning mellan Karlsarvet och 
Källberget samt arbete i samband med kommunens exploateringsområden i Norra 
Hjortnäsheden och Norra Kärringberget

Samtidigt som allt detta görs är det en stor finansiell utmaning för kommunkoncernen. För 
kommunkoncernen kommer detta att innebära en ökad låneskuld och ökade 
kapitalkostnader under lång tid framöver. Speciellt då investeringarna i endast liten 
omfattning sker med egna medel, speciellt i bolagen. 

Under senare år har stora kostnadsökningar skett i verksamheten. Detta har varit möjligt 
tack vare god ekonomisk utveckling såväl i riket som i kommunen. Men även till viss del tack 
vare sänkta ekonomiska ambitionsnivåer gällande resultatet för kommunen. Detta har 
bedömts som nödvändigt för att nå kommunens vision. Men det innebär ändå en på lång sikt 
ekonomisk utmaning givet kommunens befolkningsstruktur och investeringsnivåer.

Kommunen hade vid utgången av 2017 en arbetslöshet bland 18-64 åringar på 4,7 % (76 bäst 
i Sverige), detta jämfört med 5,1 % för andra kommuner i kommungruppen 
”landsbyggdskommun med besöksnäring”. Trenden för arbetslöshet var positiv fram till och 
med 2015. Skattekraften är god i kommunen 94,6 %, jämfört med 88,0 % för 
kommungruppen, men den väntas minska till 2018 som följd av färre i arbetsför ålder och 
högre arbetslöshet. 

Händelser av väsentlig betydelse

 Start av byggnation av ny förskola

 Sommarperioden har varit ansträngd som en följd av flertalet bränder, bland annat på 
Jerkersbodberget  
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Personal

Ekonomisk sammanfattning 
2018 års löneöversyn följde tidplanen för alla förutom de som omfattas av läraravtalet vilket 
blev klart i slutet av september centralt. De nya lönerna betalades ut i april och september. 
Samtliga lönerevisioner 2018 har genomförts med individuella och differentierade löner 
enligt dialogmodellen chef – medarbetare. 

Vad har hänt under året? 
Enligt visionen för 2025 ska kommunen vara en bra, attraktiv och trovärdig arbetsgivare och 
präglas av tydlighet, kreativitet och öppenhet. Kommunen har en god arbetsmiljö, fler erbjuds 
heltidsarbete, kommunen är en jämställd arbetsplats och det är lika lön för lika och likvärdigt 
arbete. Kommunen ska klara av att rekrytera kvalificerade medarbetare till lediga tjänster samt 
sträva efter att halvera sjukskrivningarna. 

Personal- och kompetensförsörjning Kommunen arbetar aktivt med att stärka 
arbetsgivarvarumärket för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden. För att vara en 
attraktiv arbetsgivare är det viktigt att de som söker arbete i Leksand kommun får ett gott och 
likvärdigt bemötande. Detta har bland annat inneburit ett fortsatt arbete med att kvalitetssäkra 
de olika delarna i rekryteringsprocessen, arbetet med att förbereda implementering av nya 
system för rekrytering och vikariehantering samt med att marknadsföra och profilera 
kommunen som arbetsgivare genom en ökad närvaro på sociala medier.

Digitalisering En översyn har gjorts av system, rutiner och processer för att effektivisera och 
kvalitetssäkra vårt arbete. Genom att ge våra chefer verktyg för att ge våra medarbetare rätt 
förutsättningar att arbeta gentemot våra mål och uppdrag är det viktigt att stöd och hjälp i 
arbetet samt efterfrågad information finns digital och lättillgänglig. 
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Ekonomisk redogörelse

Driftredovisning 

Sektorerna, exkl kapitalkostnader 
(mkr) Prognos 2018 Budget 2018

Avvikelse mot 
budget

Politik och kommunledning -42,2 -40,9 -1,3
Verksamhetsstöd -60,9 -61,5 0,6
Lärande och stöd -385,5 -365,2 -20,3
Vård och omsorg -274,6 -271,9 -2,7
Samhällsutveckling -58,0 -60,9 2,9

Sektorernas nettokostnader -821,2 -800,4 -20,8

Övrigt 9,3 4,3 +5,0
Avskrivningar -41,7 -46,7 5,0
Lönekomp -9,9 -10,9 1,0
Pensions- och personalkostnader -19,2 -24,0 4,8

Verksamhetens nettokostnader -882,7 -877,7 -5,0

Skatteintäkter 714,0 728,4 -14,4
Generella statsbidrag och utjämning 164,2 148,7 +15,4
Finansnetto 4,7 4,5 0,2

Resultat 0,1 3,9 -3,8

Årets resultat enligt prognosen per den 31 augusti 2018 uppgår till +0,1 mkr, vilket är 3,8 
mkr lägre än  den reviderade budgeten på 3,9 mkr (0,2 % av skatter och bidrag). 
Prognosticerat resultat enligt balanskravsresultatet, det vill säga exklusive 
realisationsvinster, uppgår till -5,3 mkr, vilket motsvarar ett underskott på -0,6 %.

Den prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till –20,8 mkr. Här 
beaktas även det tilläggsanslag som Lärande och stöd beviljades våren 2018 på 13,0 Mkr.

Nedan redovisas större avvikelser mot budget per sektor

Politik och kommunledning (-1,3 mkr)
Kollektivtrafiken förväntas gå med överskott 1,5 mkr, medan Fastighetsverksamhetens 
underskott uppgår till -1,1 mkr beroende på en brand på Flexskolan (-0,8 mkr) samt skatt på 
förvaltningsuppdraget (-0,3 mkr). För verksamheten Gata och Park uppgår underskottet till  
-2,2 mkr som följd av den kalla och snörika vintern samt en varm sommar. 
kommunstyrelsens reserv inte fullt ut nyttjad (+0,5 mkr).

Verksamhetsstöd (+0,6 mkr)
Verksamhetsstöd prognosticeras ha ett överskott som följd av vakanser på 
Ekonomiavdelningen (+1,0 mkr) och Administrativ Service (+0,4 mkr) samt ökade intäkter 
på Städavdelningen (+0,2 mkr). 

Kostavdelningen beräknas ha ett underskott (-0,6 mkr) som följd av ökade volymer och 
tillfälliga lokaler inom förskolan. IT-avdelningen beräknas ha ett underskott (-0,5 mkr) på 
grund av ökade licenskostnader. 
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Lärande och stöd (-20,3 mkr)
Det prognostiserade resultatet för sektor lärande och stöd uppgår till 383,5 mkr mot budget 
363,2 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om -20,3 mkr (-5,5 %). Det prognostiserade 
resultatet skiljer sig mycket från tidigare prognos och där de största förändringarna har skett 
inom avdelning Familj och stöd, Förskola och Gymnasieskola. 

Den prognostiserade avvikelsen för sektorchef är -0,5 mkr och inkluderar ej budgeterad 
processledare av Grundskoleutredningen samt bemanningssamordnare inom 
bemanningsenheten som administrerar vikarieanskaffning till för- och grundskolans 
verksamheter (50 % tjänst).

Avdelning Familj och stöd prognostiserar ett resultat om 65,8 mkr mot budget 59,7 mkr. Det 
motsvarar en negativ avvikelse på -6,1 mkr (-10,1 %). De största förändringarna i 
prognostiserad avvikelse för avdelning Familj och stöd beror på fler och längre placeringar av 
vuxna samt barn och unga på institution och i familjehem. Utöver detta tillkommer även 
förändrad prognos vad gäller eventuella ersättningar från Migrationsverket för 
placeringskostnader samt lägre resultateffekt för statliga bidrag från bl.a. Socialstyrelsen. 

Tabellen nedan redogör för kostnadsutvecklingen av externa placeringar för perioden 2014-
2018, exklusive placeringskostnader för ensamkommande barn och unga. Tabellen redovisar 
faktiskt brutto utfall/prognostiserat brutto utfall (2018) då en del placeringskostnader går att 
söka ersättning för från Migrationsverket (främst familjehemsvård barn och unga (BoU) 
samt institutionsvård BoU). I tabellen är det tydligt att det sker en förändring mellan 2017 
och 2018 vad gäller vuxenplaceringar samt placeringar av barn och unga på institution. 

Under sommaren har det tillkommit vuxenplaceringar på grund av bl.a. missbruks-
problematik samt skyddsplaceringar (-3,8 mkr). Dessa placeringar var inte tidigare 
prognostiserade och de är i många fall 
kostsamma samtidigt som de fortlöper 
i vissa fall under en längre period. I 
placeringar kopplat till barn och unga 
har det skett en förflyttning av 
placeringar från egna arvoderade till 
konsulentstödda och till sist till 
institutionsvård på grund av ökat 
behov av stöd hos ett antal individer (-
1,6 mkr).

Utöver kostnadsutvecklingen inom externa placeringar försöker avdelningen att anpassa sin 
kostnadsram till den nya intäktsramen avdelningen har efter att de statliga bidragen har 
minskat och antalet ensamkommande barn och unga också har minskat. Dock tar 
omställningen tid och det blir under en period väldigt kostsamt ekonomiskt (-3,9 mkr). På 
grund av färre ensamkommande i kommunens ansvar ger det positiva effekter på den 
placeringsbudget avdelningen har för år 2018 (+1,7 mkr). Den prognostiserade avvikelsen för 
ekonomiskt bistånd uppgår till -0,4 mkr, det är en förändring med +0,6 mkr på grund av 
möjligheten att söka ersättning för kostnader som har uppstått innan etableringsersättning 
har betalats ut för nyanlända. Utöver detta söker avdelningen många statsbidrag för att bl.a. 
positivt påverka resultatet för avdelningen (+1,9 mkr).

Avdelning familj och stöd kommer under kommande år att införa en ny arbetsmetod inom 
öppenvården vilket förhoppningsvis kommer att minska behovet av externa placeringar men 
öka insatserna inom öppenvården. Under hösten 2018 arbetar samtliga öppenvårdsenheter 
tillsammans med IFO för att intensivt se över samtliga ärenden och för att nya arbetsmetoder 
utvecklas inom samverkan för att motverka externa placeringar. Utöver detta arbeta kommer 
utveckling av samverkan samt arbetsmetoder mellan IFO och arbetsmarknadsenheten att 

Placeringar (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018
Institution vuxna 2,8 2,7 3,0 3,3 7,3
Psykiatrin institution 1,5 2,2 1,5 1,3 0,0
Familjehem vuxna 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
Familjehemsvård BoU 3,5 4,9 12,9 13,2 13,0
Institutionsvård BoU 6,8 7,1 4,0 1,1 9,8
Arvoderade familjehem BoU 2,4 3,3 3,6 3,0 2,2
SUMMA 17,0 20,2 25,0 21,9 34,2

Tabell ovan redovisar kostnadsutvecklingen (brutto) för de olika 
placerings-formerna inom IFO:s verksamhet. 
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utökas för att i sin tur öka etableringen på arbetsmarknaden och på så vis minska beroendet 
av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Det prognostiserade resultatet för avdelning Förskola år 2018 uppgår till 82,6 mkr mot 
budget 77,2 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om -5,4 mkr (-7,0 %). Förändringen i 
prognos beror på fler barn i kommunal förskola, budget 490 barn och prognos 500 barn för 
helåret 2018, och där trycket är stort på alla 
förskolor samtidigt som de är 
fullbelagda. Detta har inneburit att 
avdelningen har varit tvungna att 
använda sig av temporära lösningar 
vilket medför en negativ avvikelse mot 
budget gällande inköp av inventarier, 
lokalkostnader och måltider samt städ (-
0,4 mkr). Vikariekostnaderna är väldigt 
höga inom förskolan och kan till viss del 
kopplas till att behovet av förskoleplatser har ökat, samtidigt som fler enheter har inneburit 
behov av fler anställda inom förskolan (-3,2 mkr). Fler barn i kommunal verksamhet innebär 
ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter (+0,6 mkr). Det är några fler barn i enskild 
verksamhet för helåret 2018 (-0,2 mkr) på grund av högt tryck på förskoleplatser generellt i 
kommunen. 

I det fall den kommunala förskolan redovisar ett underskott ska enskild verksamhet 
kompenseras likvärdigt. Ett underskott kan 
i vissa fall härledas till att antalet barn i 
verksamheten har ökat, därmed skiljer sig 
inte utfall från budget när kostnaden per 
barn beräknas. I 2017 års fall gick den 
kommunala förskolan med ett underskott 
på grund av fler barn i verksamheten 
samt att avdelningen var tvungen att 
öppna upp och fortsätta hålla enheter 
öppna i Insjön och Siljansnäs under hela 2017. Detta medförde att kostnaden per barn, utfall, 
skiljde sig från budget och de enskilda verksamheterna behöver bli kompenserade för detta, -
1,5 mkr. Under 2018 prognostiseras ett underskott för förskolan. Dock har antalet barn i sin 
tur ökat likt 2017, men fler enheter har dels ökat på kostnaderna i form av hyror och måltider 
samt fler anställda. Detta medför att den prognostiserade kostnaden per barn kommer att 
avvika från budget och enskild verksamhet prognostiseras bli kompenserade med ca -0,6 mkr 
år 2018. Kommunen har fått ett avslag gällande ansökan om ersättning från Migrationsverket 
avseende asylsökande barn i enskild verksamhet HT16 och VT17 (-0,4 mkr). Detta beror på 
att andra kommuner har sökt ersättning för samma barn men där enskild verksamhet inte 
har kunnat redovisa tillräckliga underlag till Migrationsverket.

Det prognostiserade resultatet för avdelning Grundskola år 2018 uppgår till 158,4 mkr mot 
budget 152,5 mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om -5,9 mkr (-3,8 %). I det fall den 
kommunala grundskolan redovisar ett underskott ska enskild verksamhet kompenseras 
likvärdigt. Ett underskott kan i vissa fall härledas till att antalet elever i verksamheten har 
ökat, därmed skiljer sig inte utfall från budget när kostnaden per elev beräknas. I 2017 års fall 
gick den kommunala grundskolan med ett underskott på grund av att grundskolan inte 
kunde anpassa sin organisation i och med att en ny friskola öppnade i kommunen. Antalet 
elever i kommunal grundskola blev färre, men då tappet var enbart några elever per skola och 
klass var det svårt att minska antalet lärartjänster. Detta resulterade i att kostnaden per elev i 

2016 2017 2018
Inskrivna barn/årsarbetare 
kommunal förskola 5,6 5,7 5,8

Inskrivna barn/årsarbetare 
fristående förskola 4,9 5,1 i.u.

Inskrivna barn/årsarbetare i 
förskolan 5,4 5,5 i.u.

Tabell ovan redovisar antalet inskrivna barn per årsarbetare
i kommunal samt fristående verksamhet under perioden 2016 till
2018. Antal för 2018 är prognostiserat utfall.

2017 2018
Budget per barn, brutto 127 887 kr 133 582 kr
Kostnad per barn, brutto 134 989 kr 136 509 kr
Differens 7 107 kr 2 927 kr

Tabell ovan redovisar budgeterad kostnad per barn samt kostnad 
per barn utifrån utfall (2017) och prognos (2018) och differens 
dem emellan. Bruttokostnaden ligger till grund för bidrag till 
enskild verksamhet.
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kommunal verksamhet blev högre än den budgeterade och enskild verksamhet ska därmed 
kompenseras (-0,6 mkr). Den prognostiserade avvikelsen för den kommunala grundskolan 
och det kommunala fritidshemmet år 2018 är 
negativ. På grund av färre barn i båda 
verksamheterna är kostnaden för en elev i 
grundskolan och i fritidshemmet högre än det 
budgeterade och den enskilda verksamheten 
bör kompenseras (-1,2 mkr). 

Det är fler elever i enskild verksamhet (-0,7 
mkr) samtidigt som det är färre barn i 
kommunalt fritidshem och det därmed 
prognostiseras bli en negativ avvikelse 
gällande skolbarnomsorgsavgifter (-0,7 mkr). 

Den kommunala grundskolan har sökt och kommer att söka många statliga bidrag som 
kommer att ha en positiv ekonomisk resultateffekt för verksamheten. Majoriteten av 
bidragen kommer från Skolverket och avser bl.a. Likvärdig skola, Nyanländas lärande samt 
Ökad jämlikhet.

Personalkostnadsavvikelsen beror på ej anpassad organisation. I och med ett minskat 
elevunderlag har grundskolan minskat antalet tjänster mellan VT och HT 2018. Detta räcker 
dock inte för att nå en budget i balans 2018. I en del fall där grundskolan har minskat antalet 
lärare har behovet av elevassistenter ökat. Dock är det nettovis en anpassning gjord mellan 
VT och HT 2018. Underskottet i personalkostnader kan fördelas enligt följande: Flexibla 
gruppen -0,6 mkr, Särskilda insatser -1,5 mkr, Grundskolan -2,6 mkr tkr, Fritidshem -0,5 
mkr, Vikariekostnader inom avdelning Grundskola -3,6 mkr. Enligt verksamheten går det 
idag inte att anpassa organisationen mer ifall inte antalet kommunala grundskoleenheter 
minskar. I nyckeltal visar verksamheten att den försöker anpassa sin organisation. Under 
VT18 var antalet elever per pedagog 11,7 medan det för HT18 prognostiseras bli 12,8 elever 
per pedagog. Det kan härledas till att antalet lärartjänster har anpassats i och med de lägre 
antalet elever. Övriga verksamhetskostnader består av kostnader kopplat till projekt där 
medel finns i form av statliga bidrag.

Det prognostiserade resultatet för avdelning 
Gymnasieskola år 2018 uppgår till 60,9 mkr 
mot budget 57,5 mkr. Det motsvarar en negativ 
avvikelse om -3,5 mkr (-6,0 %).

Den negativa avvikelsen för gymnasieskolan 
består dels av lägre interkommunala intäkter 
(-1,3 mkr) och lägre ersättning från 
Migrationsverket (-1,0 mkr) på grund av att färre elever från andra kommuner har valt 
Leksands gymnasium samt att det är färre asylsökande elever i verksamheten. Antagnings-
prognosen för läsårsstart 2018 visar på att det enbart var 53% av Leksands åk 9:or som sökte 
Leksands gymnasium framför andra gymnasieskolor (-1,5 mkr). Tidigare år har denna siffra 
legat mellan 70 och 80%. Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott gällande 
personalkostnader (+0,3 mkr). Men i och med att antalet elever på Leksands gymnasium har 
minskat skulle större åtgärder behöva göras för att nå en budget i balans 2018 samt 2019.

Statliga bidrag för bl.a. lärlingar förväntas generera ett överskott för vuxenutbildningen (+1,0 
mkr). Detta på grund av många lärlingar samtidigt som det generellt är väldigt många som 
studerar på vuxenutbildningen. Antalet SFI-elever börjar avta men går sakta över till andra 
utbildningsformer.

Prognostiserad avvikelse
Avräkning 2017 och 2018 -1,9
Interkommunal ersättning -0,7
Statliga bidrag +6,4
Skolbarnomsorgsavgifter -0,7
Personalkostnader -8,9
Övrigt -0,2
SUMMA -5,9

Tabell ovan redovisar prognostiserade avvikelser för avdelning 
grundskola (mkr).

Prognostiserad avvikelse
Interkommunal ersättning -2,8
Färre asylsökande elever -1,0
Personalkostnader +0,3
SUMMA -3,5

Tabell ovan redovisar prognostiserade avvikelser för avdelning 
gymnasieskola (mkr).
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Avdelning Kulturskola förväntas nå en budget i balans 2018, dock till bekostnad för en 
utebliven julshow 2018 då det inte finns tillräckligt med budgetutrymme för detta. 
Verksamheten har haft två musikaler under våren och kommer under 2019 genomföra en 
större musikaluppsättning likt Hairspray hösten 2017. Under läsår 18/19 kommer 
kulturskolan att leda undervisningen i musik i grundskolan åk 2 vilket både grundskolan och 
kulturskolan ser som ett lyckat samarbete. 

Vård och omsorg (-2,7 mkr)
Det ökade prognosunderskottet (-0,3 mkr i förändring jämfört med föregående månad) har 
tre huvudsakliga anledningar: Vårdintensiva brukare inom särskilt boende har inneburit 
högre kostnader än förväntat, ökat antal timmar för extern hemtjänstutförare i augusti, samt 
minskad kundtid som andel av arbetad tid inom hemtjänsten. 

Prognosen för sektorschef är +0,8 mkr framförallt beroende på lägre utbildningskostnader. 

Prognosen för myndighetschef är -0,1 mkr. I den ingår att volymerna av boendestödstimmar 
och externa hemtjänsttimmar är högre jämfört mot budget vilket ger negativa avvikelser, 
samtidigt som lönekostnader och kostnader för personlig assistans har en positiv prognos. 

Prognosen för ordinärt boende är -2,3 mkr, varav hemtjänstens prognos är -2,5 mkr. 
Budgetavvikelsen orsakas bland annat av att kundtiden i hemtjänsten inte når nivån på 70% 
av arbetad tid som är budgeterad. Kostnaderna för sjukfrånvaro har varit högre än budget 
under årets första åtta månader.

LSS-avdelningens prognos är +1,3 mkr. Personlig assistans har plus mot budget beroende på 
ett avslutat ärende. Fortsatta effektiviseringar i verksamheterna bidrar till övrig del i 
avvikelsen mot budget. 

Prognosen för särskilt boende -3,4 mkr. Den främsta orsaken är  kostnader för extrainsatt 
personal på grund av vårdintensiva brukare. De kostnaderna har uppkommit under perioder 
av året på flera boenden. Kostnaderna för sjukfrånvaro har varit högre än budget under året 
och är också en del i den negativa prognosen. 

HSR:s prognos är +0,9 mkr.  Den delegerade tiden inom HSR har en negativ prognos mot 
budget beroende på att den har ökat i omfattning. Däremot är personalkostnaderna inom 
sjuksköterske- och rehaborganisationen lägre än budget med en jämförelsevis större 
avvikelse vilket ger en positiv total avvikelse. 

Samhällsutveckling (+2,9 mkr)
Avdelningen Plan,karta och mät förväntas göra ett överskott tack vare ökade intäkter (+0,2 
mkr). Avdelningen Strategisk planering beräknas göra ett överskott (+0,4 mkr) som följd av 
vakanser och ökade intäkter. Myndighetsavdelningen (-0,5 mkr), beroende på bränder (-0,7 
mkr) och Bostadsanpassningsbidrag (+0,2 mkr). Bidrag (+0,8 mkr)

Näringslivsavdelningen beräknas ha ett överskott (+1,9 mkr), det beror framförallt på 
exploateringsintäkter (+1,7 mkr). För Kulturavdelningen beräknas ett underskott på 0,7 mkr 
pga ökad bemanning. Fritidsavdelningen beräknas göra ett överskott på 0,8 mkr tack vare 
återhållsamhet och att Granberget förväntas ha ett visst överskott mot budget. 

Finans (+17,0 mkr)
Nedan redogörs för de poster som ingår inom ”Sektorn” Finans. 

Övrigt (+5,0 mkr)
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Avvikelsen på 5 mkr avser försäkringsersättning för branden på Åhls barnakademi 2016. 

Avskrivningar (+5,0 mkr)
Prognosen är att avskrivningarna blir lägre än budgeterat, detta framförallt som en följd av 
att investeringstakten varit klart långsammare än budgeterat. Under 2017 införandes 
komponentavskrivningar för kommunens gator och vägar, det sänker 
avskrivningskostnaderna på kort sikt.

Lönekompensation och pensionskostnader (5,8 mkr)
Något lägre löneökningar än budgeterat (+1,0 mkr). Löneglidning budgeteras centralt och i 
nuläget erhåller sektorerna ingen direkt justering för detta. Men centralt inom kommunen 
tas det höjd för löneglidning. Den övriga avvikelsen avser förändringar av semesterlöneskuld, 
pensionsavsättningar, mm. 

Skatter och generella statsbidrag (+1,0 mkr)
Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos per augusti väntas skatteintäkterna för Leksands 
kommun vara 1,0 mkr lägre än budgeterat, detta är inklusive det generella extra statsbidraget 
de så kallade välfärdsmiljarderna, men detta vägs upp av att byggbonus väntas uppgå till 2,0 
mkr. 

Finansnetto (+0,2 mkr)
Allmänt gynnsamt ränteläge, lägre investeringstakt i primärkommun samt ökade 
borgensintäkter som följd av ökade investeringar i bolagen. 
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Investeringsredovisning

Projekt (mkr) Utfall Prognos Budget
Avvikelse 2018 

prognos/ budget

Förvaltningsledning 11,1 32,7 52,5 19,7
   Varav Fastighet 8,6 25,2 41,9 16,7
   Varav Gata & park 2,6 7,5 9,7 2,1
Verksamhetsstöd 1,7 4,6 5,8 1,2
Lärande och stöd 2,5 6,3 7,2 0,9
Vård och omsorg 0,1 0,6 2,9 2,3
Samhällsutveckling 7,5 25,2 46,9 21,6
Totalt 22,9 69,5 115,1 45,6

Exploatering 2,3 3,7 12,8 9,1

Totalt inkl exploatering 25,2 73,1 127,9 54,8

Förvaltningsledning exklusive Gata & park och Fastighet är budgeten 0,9 mkr, det avser 
det som finns kvar av förvaltningens reserv på 2,5 mkr.

Fastighet förväntas ha en total avvikelse på 16,6 mkr. Men hela det beloppet avser 
byggnation av förskolan Myran som blir klar 2019 och detta belopp kommer då äskas med till 
2019. Byggnation av reservkraft på Gästis väntas gå 0,8 mkr med underskott. 

Gata Park den prognosticerade avvikelsen på 2,1 mkr beror på att investeringar i broarna på 
Norsbro och Udden (1,0 mkr) förväntas färdigställas 2019 samt att Leksandsbron blir 0,5 
mkr billigare. 

Verksamhetsstöd förväntas ha avvikelse på 1,2 mkr det beror framförallt på att flertalet 
digitaliseringprojekt, bland annat e-arkiv, dokumenthanteringsystem, mfl.  inte hinner 
utföras i år. Byggnation av serverrum på brandstationen har skett och ger ett underskott på 
0,3 mkr. 

Lärande och stöd, avvikelsen på 0,9 mkr beror att inventarier till Pelikanen och Myran 
köps in nästa år. 

Vård och omsorg avvikelsen på 2,3 mkr avser utveckling av trygghetssystem där 
upphandling pågår, den kan eventuellt påbörjas i år. Projektet förväntas bli dyrare än 
budgeterat. 

Samhällsutveckling, exklusive exploatering förväntas ha en avvikelse på 21,6 mkr vid 
årets slut. Avvikelsen beror till största del på investeringar som inte hunnit genomföras, 
bland annat centrumutvecklingen (3,5 mkr), förbindelseväg Limhagen (2,9 mkr), dalstation 
Granberget (3,2 mkr) samt andra vägprojekt (4,1 mkr)

Exploatering prognostiseras ha en avvikelse på 9,1 mkr vid årets slut. Olika projekt på 
Åkerö som inte hinner genomföras 2018 uppgår till ca 5 mkr, Limhagen (1,3 mkr) och 
Käringberget 3 etapp 1 (1,2 mkr) hinner inte heller genomföras 2018. 
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Större investeringar
Nedan presenteras de större investeringar som pågår eller avslutas under 2018, utfallet 
redovisas både för innevarande år samt bedömt total kostnad. 

Centrumutvecklingen har pågått i flera år och just nu pågår etapp 5 där torget i Leksand 
byggs om. Denna etapp beräknas bli klar 2019 och då beräknas hela projektet ha kostat 56 
mkr. Hela årets budget har inte används, men i nuläget beräknas varken över- eller 
underskott för projektet i sin helhet. 

Leksandsbron har också byggts om sedan 2013 och arbetet beräknas bli klart i år. 

Förskolan Myran har byggnationen precis påbörjats och förväntas bli inflyttningsklar för 
verksamheten under andra kvartalet 2019. 

Utöver dessa tre stycken projekt pågår flertalet andra investeringar. Utfall, prognos samt 
budget för samtliga dessa finns i bilga 1. 

Projekt (mkr)
Bedömd 

projektutgift Budget Avvikelse
Prognos 

utfall 2018
Centrumutvecklingen t.o.m. etapp 5 56,0 56,0 0,0 4,0
Leksandsbron 21,0 21,0 0,0 1,8
Förskolan Myran 30,0 30,0 0,0 11,5
Totalt 107,0 107,0 0,0 17,3

Kassaflöde

Under perioden januari till augusti har bara 25 mkr investerats, detta jämfört med 
årsbudgeten på 128 mkr. Som en följd av detta har kassaflödet inte varit så ansträngt som 
befarats i år. Men utmaningen kvarstår fortsatt, men skjuts fram till 2019 där förskolan 
Myran skall stå färdig och bygger av det nya särskilda boendet påbörjas.  

Fordringen på Migrationsverket som vid början av 2017 uppgick till 62,4 mkr och 45,9 mkr i 
början av 2018 har per 31/8 minskat till 27,2 mkr. Dvs en minskning med 35,2 mkr sen 
början av 2017. 

Kommunens kassa uppgår per 31/8 till 49,0 mkr jämfört med 46,7 mkr vid början av 2018, 
för 2017 var motsvarande siffror 11,0 respektive 13,9. Dvs en ökning med 35,1 mkr sedan 
början av 2017. 

Kommunen har 230 mkr i lån, vilket är oförändrat under 2018. 

Skulle de prognosticerade 53,7 mkr investeras under perioden september-december så 
kommer kassan minska väsentligt och ökad belåning kan inte uteslutas, speciellt med tanke 
på driftresultatet.  
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Kommunkoncernen

Leksands kommun har två helägda dotterbolag, Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten 
AB. 

Leksandsbostäder AB är kommunens största bostadsföretag. Förutom det egna 
fastighetsbeståndet utför bolaget även förvaltningsuppdrag för Leksands kommun vad gäller 
fastigheter, gator och vägar samt parker. 

Leksand Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. 
Bolaget har som uppgift att äga, förvalta och utveckla anläggningen. Leksand Vatten AB har 
också ansvaret för drift och utveckling av avfallshanteringen inom Leksands kommun. 
Leksands Vatten AB:s verksamheter drivs och administreras av kompetensbolaget Dala 
Vatten och Avfall AB. 

Kommunen är också delägare i 14 andra bolag eller föreningar och har stiftat en egen 
stiftelse, Stiftelsen Leksands Naturvårdsfond. Kommunens delägarskap i bolag och 
föreningar innefattar Dala Energi AB, Dalhalla Förvaltning AB, Kommuninvest AB, 
Kommunaktiebolaget (SKL Kommentus AB), Musik vid Siljan, Siljans Båttrafik, Siljan 
Turism, Föreningen Leksand-Gagnes företagshälsovård, Föreningen Sätergläntan, 
Hantverkets Folkhögskola, Insjöintressenter, Ö Almo Vattenledningsförening, Inera AB och 
Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Under året har kommunen sålt sitt innehav på 10 % i Leksand Strand AB för 2,6 mkr. 

Leksandsbostäder AB

Ekonomisk sammanfattning
Resultatet för bolaget förväntas bli positivt för 2018. Prognosen är ett resultat på ca +13,6 mkr, 
vilket är 8,5 mkr bättre än budgeterat. Överskottet är främst att hänföra till lägre räntenivåer 
än budgeterat, förväntat lägre kostnader för taxebundna kostnader och uppvärmning samt 
ändrad klassificering av projekt från underhåll till investering. 

Måluppfyllelse

Mål Utfall

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för 
både unga och äldre

Kommentarer

 Leksandsbostäder arbetar aktivt för att uppfylla målet. Under året är det inflyttning 
i 20 nya lägenheter.

Vad har hänt och vad kommer resten av året?
Antal uthyrda lägenheter har varit fortsatt högt. Den 31 augusti uppgick antalet outhyrda 
lägenheter till 5 st (7 st 2017) vilket motsvarar endast 0,8% av lägenhetsbeståndet. Av dessa 
var 3 st tomställda inför rivning. 

Investeringsnivån är mycket hög och förväntas bli ca 113,5 mkr för året.
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I september är det inflyttning i de 20 lägenheterna i kv. Sandgärdet i Insjön, ett mycket lyckat 
projekt där vi räknar med att få del av det statliga investeringsstödet. Under året har vi även 
arbetat intensivt med nybyggnationen av 45 lägenheter i kv. Snedkanten i Leksand. Det 
projektet beräknas vara klart för inflyttning under försommaren 2019.

Ett annat stort projekt är arbetet med att installera FTX-ventilation i kv. Storgärdet i 
Leksand. Det är ett kvarter som byggdes i slutet av 60-talet som nu ska moderniseras med 
ventilation i alla lägenheter och lokaler.

Framtiden
Vi arbetar aktivt för att uppfylla kommunens mål avseende bostadsbyggande. Under 2019 
kommer 45 lägenheter att färdigställas i kv. Snedkanten. Nästa projekt som planeras är 
byggnation av ett flerfamiljshus på vår egen fastighet på Käringberget. Detaljplanen för den 
aktuella fastigheten har under 2018 vunnit laga kraft, efter att ha varit överklagad. En fortsatt 
byggnation i Insjön, invid det område där vi under 2018 tillskapat 20 nya lägenheter, är 
också en möjlig utveckling. Planeringsarbetet pågår för ett nytt särskilt boende i anslutning 
till befintligt äldreboende i Tibble. 

Leksand Vatten AB

Ekonomisk sammanfattning
För helåret är prognosen -3,2 mkr mot budgeterat -4,7 mkr.

VA-verksamheten
VA-verksamhetens prognos per 2018-12-31 är -2,7 mkr mot budgeterat -3,9 mkr. Avvikelsen 
består till största delen av 1,2 mk större intäkter varav 0,7 mkr är högre anläggningsavgifter. 
Större anläggningsavgifter beror på att när investeringsprojekten VA-utbyggnader i Almo och 
Övermo aktiveras 2018, aktiveras både avskrivningskostnader och intäkter. Aktiveringen av 
de här utbyggnadsområdena var budgeterade under 2017.

Det negativa resultatet kommer att bokföras mot tidigare års upparbetade vinster vid 
årsskiftet, vilket innebär att obeskattade medel kommer att minska.

Avfalls-verksamheten
Avfalls-verksamhetens prognos per 2018-12-31 är -0,5 mkr mot budgeterat -0,8 mkr. 
Avvikelsen består till största delen av 0,4 mkr högre intäkter varav 0,3 mkr är högre intäkter 
från metall-insamling.

Det negativa resultatet kommer att bokföras mot tidigare års upparbetade vinster vid 
årsskiftet, vilket innebär att obeskattade medel kommer att minska.

Vad har hänt och vad kommer resten av året?
Leksand Vatten AB har fortsatt en stabil ekonomi. Respektive affärsområde bär sina egna 
kostnader med de intäkter som inkommer under året tillsammans med tidigare års 
upparbetade vinster.

Bolaget har stora investeringar vilket innebär att behovet av externt kapital ökar. Leksand 
Vatten AB har lånat 50 mkr under våren 2018 och beräknar att låna ytterligare 30 mkr under 
hösten 2018. Den årliga amorteringen är ca 7,5 mkr. Under perioden 180101-180831 har 
långfristiga skulder ökat med 43,8 mkr och under perioden 180101-181231 beräknas 
långfristiga skulder öka med ca 72,5 mkr.
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Framtiden
Leksand Vatten har stort investeringsbehov och ett flertal investeringsprojekt pågår under 
2018, t ex. ombyggnad av Leksands reningsverk, tryckspill-ledning mellan Karlsarvet och 
Källberget samt arbete i samband med kommunens exploateringsområden i Norra 
Hjortnäsheden och Norra Kärringberget

Objekt (mkr)
Utfall 

201808
Budget 

2018
Prognos 

2018 Kommentar
Ombyggnation ARV Leksand 22,3 44,0 44,0 Klart 20191

Tryckspill-ledning 0,9 5,5 5,5 Klart 2019
Norra Hjortnäsheden 4,3 7,0 7,0 Klart 2019
Norra Kärringberget 3,0 5,0 5,0 Klart 2019
Löpande reinvestering VA 5,2 7,3 7,3
Övrigt 1,7 7,8 7,8

Totalt 37,4 76,6 76,6

1 Beräknad totalkostnad för objektet: 86,5 mkr
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Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING (tkr)
Budget 2018 Prognos 2018 2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31

Not Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Verksamhetens intäkter     190 000     196 517 135 439 154 418 220 245 241 269
Verksamhetens kostnader -1 024 282 -1 043 795 -687 795 -668 271 -733 564 -721 341
Avskrivningar 1      -46 700      -41 700 -24 950 -24 722 -41 840 -40 573
Jämförelsestörande poster 2          4 300         7 483 270 5 136 364 5 136
Verksamhetens 
nettokostnader    -876 682    -881 495 -577 036 -533 439 -554 795 -515 509

Skatteintäkter 3    728 413     713 984 475 320 477 898 475 320 477 898
Generella statsbidrag och 
utjämning 4    148 746     164 189 108 131 98 491 108 131 98 491
Finansiella intäkter 5        6 070         6 070 5 612 4 106 4 349 3 011
Finansiella kostnader 6       -2 609         2 609 -1 691 -1 853 -6 403 -5 270

Resultat före skatt        3 938            139 10 336 45 203 26 602 58 621

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Årets resultat        3 938            139 10 336 45 203 26 602 58 621
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Årets resultat 10 336 45 203 26 602 58 621
Justering för likviditetspåverkande poster 7 24 541 24 484 41 242 40 270
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 34 877 69 687 67 844 98 891
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 27 127 4 194 19 263 -10 219
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter -1 804 -1 653 -1 454 -1 673
Ökning/minskning kortfristiga skulder -90 493 -45 843 -35 332 -57 304

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 293 26 385 50 321 29 695

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -27 316 -35 291 -153 140 -101 211
Försäljning av materialla anläggningstillgångar 2 087 2 212 93
Investeringsbidrag 1 684 2 129 1 684 2 129
Investering i finansiella anläggningstillgångar -263 -9 -263
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 86 86 77

Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 459 -33 425 -149 167 -99 175

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 15 000 57 000 72 500 125 414
Amortering av långfristiga skulder -15 000 -57 000 -27 662 -63 403
Upplösning skuldbokförda inv -1 016 -1 016 -1 016 -1 016
Förändring av långfristiga fordringar 613 613

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -403 -1 016 44 435 60 995

ÅRETS KASSAFLÖDE -54 155 -8 056 -54 411 -8 485

Likvida medel vid årets början 143 600 89 493 144 564 90 700
Likvida medel vid årets slut 89 445 81 437 90 153 82 215

Förändring av likvida medel -54 155 -8 056 -54 411 -8 485
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BALANSRÄKNING (tkr)

2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR Not Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 602 366 601 840 980 714 989 265
Maskinger och inventarier 9 50 811 48 971 184 853 189 771
Pågående nyanläggning 10 239 222 114 451
Summa materiella anläggningstillgångar 653 177 650 811 1 404 789 1 293 487

Finansiella anläggningstillgångar 11 66 439 67 137 29 052 29 741

Summa anläggningstillgångar 719 616 717 948 1 433 841 1 323 228

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter och förråd 12 35 180 33 376 37 463 36 009
Fordringar 13 100 151 127 278 117 989 137 252
Kassa och bank 14 89 445 143 600 90 153 144 564

Summa omsättningstillgångar 224 776 304 254 245 605 317 825

SUMMA TILLGÅNGAR 944 392 1 022 202 1 679 446 1 641 053

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

EGET KAPITAL 15
Årest resultat 10 336 25 709 26 602 32 824
Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646
Övrigt eget kapital 430 657 404 948 530 390 497 547
SUMMA EGET KAPITAL 501 639 491 303 617 638 591 017

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 16 38 214 36 535 38 214 36 535
Avsättningar för skatter 17 448 17 448
SUMMA AVSÄTTNINGAR 38 214 36 535 55 662 53 983

SKULDER
Långfristiga skulder 17 261 339 260 671 835 680 790 255
Kortfristiga skulder 18 143 200 233 693 170 466 205 798
SUMMA SKULDER 404 539 494 364 1 006 146 996 053

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 944 392 1 022 202 1 679 446 1 641 053

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 19 360 240 371 719 360 240 371 719
Övriga ansvarsförbindelser 20 592 940 548 183 17 088 17 088
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NOTER (tkr)

2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 1 Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 17 846 16 433 26 961 25 057
Maskiner och inventarier 7 104 8 289 14 879 15 516

24 950 24 722 41 840 40 573

Not 2 Jämförelsestörande poster
Återsök momsbidrag 4 557 4 557
Arvode återsök momsbidrag -669 -669
Försäkringsersättning 1 248 1 248
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 2 087 2 181
Kostnader i samband med brand -1 817 -1 817

270 5 136 364 5 136

Not 3 Skatteintäkter
Kommunalskatt 477 318 480 644 477 318 480 644
Prel slutavräkning 2018 10 10
Slutavräkning 2017 -2 008 -4 016 -2 008 -4 016
Slutavräkning 2016 1 270 1 270

475 320 477 898 475 320 477 898

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning
Kommunalekonomisk utjämning 96 917 90 684 96 917 90 684
Utjämningsavgift/bidrag/LSS -23 063 -23 164 -23 063 -23 164
Generella bidrag 6 301 6 863 6 301 6 863
Fastighetsavgift 27 976 24 108 27 976 24 108

108 131 98 491 108 131 98 491

Not 5 Finansiella intäkter
Räntor på rörliga medel och utlämnade lån 228 21 445 170
Utdelning på aktier och andelar 3 864 2 813 3 864 2 813
Borgensavgift 1 480 1 244
Inkassoavgifter 40 28 40 28

5 612 4 106 4 349 3 011

Not 6 Finansiella kostnader
Räntor på anläggningslån -921 -1 275 -5 633 -4 692
Räntekostnad på pensionsskuld -527 -381 -527 -381
Räntekostnad på löneskatt -128 -92 -128 -92
Övriga räntor och bankkostnader -115 -105 -115 -105
Övriga ansvarsförbindelser -1 691 -1 853 -6 403 -5 270

Not 7 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster
Justering för avskrivningar 24 950 24 721 41 840 40 573
Justering för bokfört värde exploateringstomter 959 959
Justering för realisationsvinst -2 088 -2 182
Justering för gjorda avsättningar 1 679 -1 156 1 679 -1 168
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -40 -95 -94

24 541 24 484 41 242 40 270

2018-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
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Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ack, anskaffningsvärde IB 1 027 047 997 277 1 667 485 1 586 979
Överföring till annat slag av tillgång -787 -787
Överföring från annat slag av tillgång 6 6
Utrangering i samband med komonentavskrivning -8 583 -8 583
Nedskrivning mot eget kapital i samband med 
komponentavskrivning -512 -512
Utrangering p.g.a. brand
Nedskrivning -2 098 -2 098
Årets reavinst 312 72 312 72
Årets anskaffningar 18 532 41 744 18 569 93 092
Årets försäljningar -312 -72 -312 -684
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 1 045 579 1 027 047 1 686 054 1 667 485

Ackumulerade avskrivningar -425 207 -407 012 -678 220 -647 144
Överföring till annat slag av tillgång 7 7
Utrangering i samband med komponentavskrivning 8 583 8 583
Årets försäljningar 418
Årets avskrivningar -18 006 -26 785 -27 120 -40 084
Ackumulerade avskrivningar UB -443 213 -425 207 -705 340 -678 220
Utgående bokfört värde 602 366 601 840 980 714 989 265
Avskrivningstider 5-75 år 5-75 år 5-75 år 5-75 år
Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggninsgtillgångar

Not 9 Maskiner och inventarier
Ack, anskaffningsvärde IB 248 862 239 530 505 282  445 382
Överföring från annat slag av tillgång 77 77
Överföring till annat slag av tillgång -6 -6
Nedskrivning -6 214 -6 214
Bidrag skulptur
Värde på försåld släckbil -3 006 -3 006
Årets reavinst 1 700 1 700
Årets anskaffningar 8 783 15 475 9 830 66 904
Årets försäljningar -1 700 -1 815 -861
Ackumulerat anskaffningsvärde UB 254 639 248 862 511 991 505 282

Ackumulerade avskrivningar -199 891 -188 344 -315 511 -293 262
Överföring från annat slag av tillgång -7 -7
Nedskrivning 54 54
Värde på försåld släckbil 3 006 3 006
Årets försäljningar 85 687
Årets avskrivningar -6 943 -11 594 -14 718 -22 983
Ackumulerade avskrivningar UB -203 828 -199 891 -327 138 -315 511
Utgående bokfört värde 50 811 48 971 184 853 189 771
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år
Linjär avskrivning tillämpas för alla anläggningstillgångar

Not 10 Pågående ny- och ombyggnad
Ingående erlagda kostnader 114 451 124 965
Årets erlagda kostnader 125 592 59 829
Omfördelning -821 -70 343
Utgående nedlagda kostnader 239 222 114 451

2018-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31

Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
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Not 11 Finansiella anläggningar
Aktier, Leksandsbostäder 20 500 20 500
Aktier, Leksand Vatten AB 18 000 18 000
Andra aktier och anderlar 25 239 25 324 25 288 25 364
Långfristig fordran 2 700 3 313 3 764 4 377

66 439 67 137 29 052 29 741

Not 12 Exploateringsfastigheter och förråd
Exploateringsfastigheter 34 932 33 317 34 932 33 317
Varulager 248 59 2 531 2 692

35 180 33 376 37 463 36 009

Not 13 Fordringar
Kundfordringar 5 687 3 313 18 708 10 574
Fordringar hos anställda 17 180 17 180
Fordringar hos leverantör, övriga 24 360 162
Fordringar hos staten 64 583 78 860 68 107 82 764
Mervärdesskatt 3 073 4 408 3 073 6 295
Förutbetalda kostnader 17 122 24 160 18 036 25 486
Upplupna intäkter 9 645 16 357 9 688 11 791

100 151 127 278 117 989 137 252

Not 14 Kassa och bank
Bankmedel 89 438 143 593 90 146 144 557
Insatsmedel 7 7 7 7

89 445 143 600 90 153 144 564

Not 15 Eget kapital
Ingående saldo 491 303 466 106 591 017 558 706
Årets resultat 10 336 25 709 26 602 32 824
Nedskrivning anläggningstillgångar p.g.a. 
komponentavskrivning -512 -513
Summa eget kapital 501 639 491 303 617 619 591 017

Därav beslutad avsättning för framtida pensioner 73 100 73 100 73 100 73 100

Not 16 Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 36 535 29 068 36 535 29 068
Ränte- och basbeloppsuppräkning 569 569
Utbetalningar -1 050 -1 421 -1 050 -1 421
Nyintjänad pension 2 462 1 589 2 462 1 589
Övrig post -7 194 -403 -7 194 -403
Summa 30 753 29 402 30 753 29 402
Löneskatt 7 461 7 133 7 461  7 133
Summa avsatt till pensioner 38 214 36 535  38 214 36 535
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

Uppdelning per förmån
Förmånsbestämd ÅP 29 463 22 613 29 463 22 613
Särskild avtalspension 2 001 1 219 2 001 1 219
Pnsion till efterlevande 1 120 981 1 120 981
PA-KL pensioner 5 630 4 589 5 630 4 589

38 214 29 402 38 214 29 402
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning

Not 17 Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 230 000 230 000 759 503 672 973
Nyupplåning under året 15 000 77 000 72 500 208 486
Omläggning av lån -15 000 -77 000 -27 662 -121 875
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 31 339 30 671 31 339 30 671
Återstående antal år: 15-70

261 339 260 671 835 680 790 255

2018-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

De långfristiga lånen har nedanstående förfallostruktur Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp Lånebelopp
Utan bindningstid 24 000 24 000 24 600 24 600
2018 27 000 42 000 105 586 225 165
2019 30 000 30 000 111 407 112 969
2020 31 000 31 000 117 563 118 150
2021 26 000 26 000 159 300 113 500
2022 15 000 15 000 114 381 41 400
2023 57 000 42 000 120 104 72 000
2024 20 000 20 000 20 000 20 000
2025 31 400 31 800
Summa 230 000 230 000 804 341 759 584

Genomsnittlig ränta % 0,60 % 0,55 % 0,69 % 0,93 %
Genomsnittlig räntebindningstid 2,38 år 2,73 år 2,23 år 2,24 år

Not 18 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 19 447 28 925 29 890 49 376
Preliminär skatt 10 581 9 842 10 615 9 842
Sem- okomp övertid o ferie och uppeh.löneskuld 17 799 33 310 19 570 35 360
Upplupna sociala avgifter 12 761 12 005 14 006 12 689
Upplupna ej utbetalda löner 6 167 6 167 6 167 6 295
Löneskatt på pensioner 11 758 5 135 11 758 5 336
Pensionsskul individuell del 14 446 21 081 14 446 21 241
Förutbetalda intäkter 5 813 8 445 12 904 44 379
Upplupna kostnader 7 876 10 898 42 442 12 961
Övriga kortfristiga skulder 36 552 97 885 8 668 8 319

143 200 233 693 170 466 205 798

Not 19 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 298 086 310 946 298 086 310 946
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 882 7 574 4 882 7 574
Nyintjänad pension -1 603 -1 603 -1 603 -1 603
Årets utbetalningar -17 604 -15 355 -17 604 -15 355
Övrig post 5 087 -3 476 5 087 -3 476
Summa pensionsförpliktelser 288 848 298 086 288 848 298 086
Löneskatt 70 075 72 316 70 075 72 316
Utgående pensionsförpliktelser 358 923 370 402 358 923 370 402

Uppdelning per förmån
Intjänad pensionsrätt 238 701 250 557 238 701 250 557
Särskild avtalspension 857 688 857 688
Livränta 9 311 9 750 9 311 9 750
Efterlevandepension 5 897 6 170 5 897 6 170
PA-KL och äldre utfästelser 34 082 30 921 34 082 30 921
Summa pensionsförpliktelser 288 848 298 086 288 848 298 086

Pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 060 1 060 1 060 1 060
Löneskatt 257 257 257 257
Utgående pensionsförpliktelser förtroendevalda 1 317 1 317 1 317  1 317

Summa pensionsförpliktelser 289 908 299 146 289 908 299 146
Summa löneskatt 70 332 72 573 70 332 72 573
Summa utgående pensionsförpliktelser 360 240 371 719 360 240 371 719
Akutaliseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %

2018-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31
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Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Not 20 Övriga ansvarsförbindelser
Borgen gentemot
Leksandsbostäder AB 321 467 322 879
Leksand Vatten AB 247 550 201 300
Övrigt 23 790 23 871 16 955 16 955
Kommunalt förlustansvar egnahem 133 133 133 133

592 940 548 183 17 088 17 088

Summa panter och ansvarsförbindelser 953 180 919 902 377 328 388 807

Leksand Vatten AV har ett lagstadgat åtagande att återställa marken vid deponi Lindbodarna. Till detta har bolaget ett 30-årigt 
tillsynskrav avseende denna sluttäckning. Bolaget redovisar åtagandet som en ansvarsförbindelse, då åtagandet ej kan 
beräknas med hänvisning till förlitlighet p.g.a. tidsperspektiv, färdigställande, teknikutveckling och oklara regelverk.

Leksands kommun har i september 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
stamliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått i likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Leksands kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala 
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 829 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 847 mkr.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas.

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

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

1.2 Mal for verksam heten 

Delarsrapporten innehaller ett avsnitt som avser maluppfyllelse for god ekonomisk 
hushallning som aterger de av KF beslutade ma.Jen. 

Kommunfullmaktige har utifran kommunkoncernens Vision 2025 "Latt att leva i Leksand" 
antagit tolv verksamhetsmal. 

Av den samlade bedomningen framgar att ett av tolv ma! bedoms uppnas helt, tio 
bedoms uppnas endast delvis och ett uppnas inte. Vi kan av delarsrapporten inte utlasa 
vilka indikatorer som finns for respektive ma! och darmed inte heller inte graden av 
maluppfyllelse for de delvis uppfyllda ma.Jen. Vi kan saledes inte uttala oss om huruvida 
resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige faststallda 
verksamhetsmalen. 

Vi rekommenderar att kommunen anger indikatorerna for respektive ma.I, samt 
kommentar utfallet pa respektive indikator. For ma.I som bedoms uppnas delvis bor 
graden av maluppfyllelse skattas. 

2 lnledning 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fatt i uppdrag att oversiktligt granska delars
rapporten per 2018-08-31. Uppdraget ingar i revisionsplanen for ar 2018. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedoma om resultatet i delarsrapporten ar 
forenligt med de mal som fullmaktige beslutat (2 a §). Revisorerna uttalanden avges i 
revisorernas bedomning av delarsrapporten. Vart uppdrag ar att granska 
delarsrapporten for att ge revisorerna underlag for sin bedomning. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Syftet med granskningen ar att bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med 
de ma.I som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

Syftet med granskningen ar aven att bedoma om kommunens delarsrapport har upp
rattats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo
visningssed i kommuner och landsting. 
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Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

2.2 Avgransning 

Granskningen omfattar delarsrapporten 2018-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som foljer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, framst sasom denna definieras av SKL3 och Skyrev4. 

Granskningen av rakenskaperna ar oversiktlig och avser endast underlag for bedomning 
av fullmaktiges finansiella mal. 

Var granskning har varit inriktad pa att hitta vasentliga fel (bedomda eller konstaterade) 
i delarsrapporten. 

I var granskning ingar inte primart att granska den interna kontrollen over kommunens 
kostnader och intakter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedomt om delarsrapporten i allt vasentligt foljer: 

• Kommunallag, KL och kommunal redovisningslag, KRL

• God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

• lnterna regelverk och instruktioner

• Fullmaktigebeslut

Vi har aven bedomt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal kommun
fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

3 Sveriges Kommuner och Landsting
4 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
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2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 

Granskningen har genomforts av Margareta Sandberg, auktoriserad reviser. 

Rapporten ar saklighetsgranskad av kommunens ekonomikontor. 

2.6 Metod 

Granskningen har genomforts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delarsrapporten.

• lntervjuer med berorda tjansteman.

• Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi i den omfattning som kravs for att
bedoma om resultatet ar forenligt med de av fullmaktige beslutade malen.

• Stickprovsvis avstamning och verifiering av vasentliga balansposter mot specifika
tioner med tillhorande underlag i den omfattning som kravs for bedomning av full
maktiges finansiella mal.

• bversiktlig analys av resultatrakningen.

3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 

I KRL framgar att kommunerna ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta en 
period av minst halften och hogst tva tredjedelar av rakenskapsaret, d.v.s hogst atta 
manader. Det ar aven den rapport som faller inom ramen for denna period som ska 
behandlas av fullmaktige och som revisorerna ska gora en bedomning av. 

Leksands kommun har valt att forlagga delarsrapporten till den 31 :a augusti. 

3.2 Bedomning utifran fullmaktiges mal 

3.2.1 Bakgrund 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal 
och verksamhetsmal som har betydelse for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska 
bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige beslutade 
malen. 
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3.2.2 

Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

Finansiella mal 

I den av fullmaktige faststallda Mal och budget 2018-20205 finns fem finansiella mal. 
Utover dessa mal finns i likhet med tidigare ar ett antal mal pa forvaltningsniva som 
anges vara av betydelse for en god ekonomisk hushallning. 

Nedan framgar kommunens bedomning av maluppfyllelsen (texterna ar ej exakta citat). 

Mal 

Ett overskott med 2 procent av skatter, 
generella statliga bidrag och utjamning, 
gallande en planperiod om foregaende 
tva ar och kommande tre ar, i detta fall 
aren 2016-2020. 

100 procent sjalvfinansieringsgrad 
gallande investeringar under hela 
perioden 2018-2020. 

Soliditeten, inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsforbindelse, ska 
arligen forbattras jamfort med 
foregaende ars rullande trearsperiod. 

Verksamheten skall halla sin 
driftbudgetram (verksamhetens 
nettokostnad) varje enskilt ar. 

5 Faststalld av kommunfullmaktige 2017-11-27.

Maluppfyllelse enligt delarsrapport 

For delaret uppgar resultatet till 3,9 mkr, 
och prognosen visar pa ett balans
kravsresultat om -5,3 mkr vilket 
motsvarar-0,6 % av skatteintakter och 
bidrag. 

bverskottsmalet bedoms inte uppnas. 

Vid delaret har det inte skett nagon ny
upplaning, men da aterstaende 
investeringar for aret uppgar till 30 mkr ar 
prognostiserad sjalvfinansieringsgrad 
60 %. 

Malet avseende sjalvfinansieringsgrad 
bedoms inte uppnas. 

Soliditeten vid delaret uppgar till 15 % 
vilket ar en forbattring om 3,3 % sedan 
december 2017, men forvantas sjunka till 
arsbokslutet. Under en rullande 
trearsperiod har soliditeten forbattrats 
arligen. 

Malet bedoms uppnas. 

Enligt prognosen bedoms sektorerna 
redovisa ett samlat underskott jamfort 
med budget pa -20,8 mkr. Endast en 
sektor beraknas redovisa ett hogre 
resultat an budget. 

Malet bedoms inte uppnas. 
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Nettokostnadsokningen ska vara lagre 
an intaktsokningen for skatter, generella 
statsbidrag och utjamning per ar. 

Kommentar: 

Vid delaret uppgar nettokostnaderna till 
98,9 % av skatteintakter och bidrag, och 
prognosen visar pa 100 %, vilket ska 
jamfora med 97 % per 2017-12-31. 

Malet kring nettokostnadsokningen 
uppnas darmed inte. 

Endast ett av fem mal kommer enligt prognosen att uppnas for helaret. Vi bedomer att 
maluppfyllelsen i delarsrapporten inte ar fullt ut forenligt med de mal som 
kommunfullmaktige faststallt. 

3.3 Verksamhetsmal 

Delarsrapporten innehaller ett avsnitt som avser maluppfyllelse for god ekonomisk 
hushallning som aterger de av KF beslutade malen. 

Kommunfullmaktige har utifran kommunkoncernens Vision 2025 "Latt att leva i Leksand" 
antagit foljande tolv mal: 

1. Bygga fler bostader - framst lagenheter - for bade unga och aldre

2. Verka for att de aldre och de med funktionsnedsattning ges mojlighet till storre
inflytande och en mer utvecklande vardag

3. Okat fokus pa att utveckla barns intresse for skriftsprak, kommunikation och lasning
i forskolan

4. Ha annu battre maluppfyllelse hos eleverna i vara skolor - med fokus pa elever med
lag maluppfyllelse

5. Attraktiv arbetsgivare

6. lntensifiera kommunens hallbarhetsarbete inom klimat- och miljoomradet samt
minska anvandningen av skadliga kemikalier i vara verksamheter

7. Aktivt stodja utvecklingen av besoksnaringen och handeln i hela kommunen

8. Medverka till att forkorta tiden for etablering pa arbetsmarknaden for de som fatt
uppehallstillstand

9. Starka var position som kulturkommun samt fortsatta vara en av landets framsta
sport- och friluftskommuner.

10. Oka var omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla
och forenkla medborgarnas och foretagarnas kontakter med kommunen
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11. Oka den digitala delaktigheten hos vara medborgare - med extra fokus pa aldre -
samt aka digitaliseringen i var verksamhet

12. Oka medborgarnas valmaende genom att framja halsa och trygghet samt motverka
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)

Kommentar 

Av den samlade bedomningen framgar att ett av tolv mal bedoms uppnas helt, tio 
bedoms uppnas endast delvis och ett uppnas inte. Vi kan av delarsrapporten inte utlasa 
vilka indikatorer som finns for respektive mal och darmed inte heller inte graden av 
maluppfyllelse for de delvis uppfyllda malen. Vi kan saledes inte uttala oss om huruvida 
resultatet enligt delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige faststallda 
verksamhetsmalen. 

Vi rekommenderar att kommunen anger indikatorerna for respektive mal, samt 
kommentar utfallet pa respektive indikator. For mal som bedoms uppnas delvis bar 
graden av maluppfyllelse skattas. 

4 Delarsrapporten i ovrigt 

4.1 lnnehall 

Enligt KRL 9:2 ska delarsrapporten innehalla en oversiktlig redogorelse for utvecklingen 
av kommunens verksamhet och resultat sedan foregaende ars utgang. Uppgift ska 
lamnas om: 

• sadana forhallanden som ar viktiga for bedomningen av kommunens resultat och
stallning

• sadana handelser av vasentlig betydelse for kommunen som har intraffat under
rapportperioden eller efter dennes slut.

RKRs rekommendation 22 galler fran rakenskapsaret 2014. Syftet med rekommenda
tionen ar att ange minimikraven for innehallet i en delarsrapport och principerna for 
bedomning av vilka poster som ska tas med i delarsrapporten, och hur dessa ska 
varderas. 

Kommentar 

Sammantaget bedomer vi att delarsrapporten foljer RKRs rekommendation 22. 
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4.2 Balanskravet 

Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre ar efter att det har konstaterats i 
arsredovisningen. Fullmaktige ska anta en atgardsplan for hur en reglering ska ske. 
For att inte tid gar forlorad bor atgarder sattas in sa fort som mojligt. Enligt 
prop 2003/04:105 bor det atminstone oversiktligt i delarsrapporten framga vilka 
atgarder som kravs for att uppna balanskravet. 

I sammanfattningen finns en kommentar om balanskravet dar det framgar att resultatet 
forvantas bli -5,3 mkr. 

Kommentar 

I forvaltningsberattelsen saknas en balanskravsutredning som visar hur balanskravs
resultatet raknats fram. Det finns inga gamla underskott att aterstalla sedan tidigare ar. 

I anslutning till balanskravsutredningen framgar inte vilka atgarder som kommer att 
vidtas for att aterstalla resultatet. 

4.3 lnvesteringsredovisning 

I delarsrapporten finns en sammanstallning over arets investeringar per verksamhet. 
Sammanstallningen visar arets budget, utfall till och med delarsboksfutet samt prognos 
for helaret. Budgeterat belopp inklusive tilfaggsram fran 2017 uppgar till 115, 1 mkr. 
Arets utfall uppgar till 22,9 mkr. Enligt prognosen kommer 69,5 mkr att ha investerats 
till arets slut. 

Till sammanstallningen finns det en uppstallning av storre projekt med kommentarer. 
Respektive verksamhet kommenterar avvikelse mot budget. Det lamnas aven 
kommentarer dar man bedomer att avvika mot budget for enskilda projekt. 

Kommentar 

De kommentarer som lamnas till arets investeringar ger en bra bild av pagaende 
verksamhet och orsaker till varfor det blir avvikelser mot budget. 
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4.4 Resultatrakning 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomisk jamforelse med foregaende ar. 

Utfall Utfall Prognos Budget 
Belopp i mnkr 2018-08-31 2017-08-31 2018 2018 

Verksamhetens nettokostnader -577,0 -533,4 -881,5 -876,7

Forandring i %, jmf med 
foreqaende ar 8% 3% 4% 4% 

Skatteintakter och statsbidraq 583,4 576,4 878,2 877,1 

Forandring i %, jmf med 
foreqaende ar 1% 3% 1% 1% 

Finansnetto 3,9 2,2 3,5 3,5 

Arets resultat 10,3 45,2 0,2 3,9 

Utfall 
2017-12-31 

-846,2

5% 

869,7 

2% 

2,2 

25,7 

Fran och med 2018 har ansvaret for kollektivtrafiken overforts till Landstinget Dalarna. 
Det innebar att det gjorts en skattevaxling pa 47 ore som minskat skatteintakterna. 
Kostnaderna for kollektivtrafiken aterfinns inte heller i resultatrakningen. For 2018 
erhaller Landstinget Dalarna ett verksamhetsbidrag fran kommunerna for att tacka 
kostnader i verksamheten som inte tacks av skattevaxlingen. 

Redovisat resultat for perioden uppgar till 10,3 mkr vilket ar 34,9 mkr lag re an 
motsvarande period foregaende ar. I jamforelse med en periodiserad budget ar resultatet 
ca 3 mkr lagre an budget. Som framgar ovan okar verksamhetens nettokostnader med 
8 %. Skatteintakter och statsbidrag har okat med 1 %. 

Verksamhetens intakter ar ca 19 mkr lagre an foregaende ar och verksamhetens 
kostnader ar ca 20 mkr hogre an foregaende ar. 

Forsaljningsintakter har minskat ca 6 mkr, hyror och arrenden har okat 4 mkr och 
bidragen har minskat med 20,8 mkr och avser till storsta delen bidrag fran 
Migrationsverket. 

Okningen av verksamhetens kostnader avser till overvagande del personal
kostnader med ca 23, 1 mkr och minskade transportkostnader med ca 2,3 mkr. 

Foregaende ar fanns det jamforelsestorande intakter med netto 5, 1 mkr och i ar med 
netto 0,3 mkr. 

I delarsbokslutet ar utfallet enligt SKL:s prognos for skatteintakter 2017 och 2018 
ca 10,3 mkr lagre an kommunens budget. Ovriga bid rag fran staten samt 
fastighetsavgiften ar ca 9,0 mkr hogre an budget. Skatteintakter och bidrag har 
paverkat delarsbokslutet negativt med totalt ca 1,4 mkr jamfort med budget. 
Skatteintakter och bidrag har okat med ca 7 mkr jamfort med foregaende ar. 
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4.4.1 

Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

I prognosen for 2018 forvantas verksamhetens nettokostnader overstiga budget med 4,8 
mkr. Skatteintakter och bidrag forvantas understiga budget med netto 1,0 mkr. Detta 
tillsammans med ett oforandrat finansnetto ger ett resultat om 0, 1 mkr vilket ar 3,8 mkr 
lagre an budget. Betraffande kommunens forutsattningar att uppna balanskravet se 
avsnitt 4.2. 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen presenteras med prognos och budget for helaret 2018. Utfallet i 
delarsbokslutet presenteras inte i delarsrapporten. 

Driftsredovisning per Prognos Budget Avvikelse Avvikelse 
sektor (Mkr) 2018 2018 2018 2017 

Politik & Kommunledninq -42,2 -40,9 -1,3 -6,2

Verksamhetssti:id -60,9 -61,5 0,6 0,2

Larande och stod -385,5 -365,2 -20,3 -16,0

Vard och omsorg -274,6 -271,9 -2,7 -1,3

Samhallsutveckling -58,0 -60,9 2,9 5,8 

Summa -821,2 -800,4 -20,8 -17,5

lnom sektorerna aterfinns st6rst negativa avvikelser inom Larande och stod med -20,6 
mkr och Vard och omsorg med -2,7 mkr. 

Det stora underskottet inom Larande och stod har flera orsaker. lnom verksamheten 
Familj och stod beror underskottet med -6, 1 mkr pa hogre kostnader for externa 
placeringar och befarade lagre intakter fran Migrationsverket och Socialstyrelsen. lnom 
skolan redovisar forskolan ett prognosticerat underskott med -5,4 mkr pa grund av fler 
barn i verksamheten och h6gre personalkostnader. lnom grundskolan befarar man en 
avvikelse mot budget med -5,9 mkr pa grund av fler elever i verksamheten samt att man 
inte anpassat personalkostnaderna till verksamheten. lnom gymnasieskolan beraknas 
en avvikelse mot budget med -3,5 mkr som forklaras av lagre interkommunala intakter 
och lagre ersattningar fran Migrationsverket. 

lnom Vard och omsorg beraknar man med att avvika mot budget med -2,7 mkr. 
Avvikelsen beror framst pa hog re kostnader inom sarskilt boende, okat antal timmar inom 
hemtjansten for externa utforare och mindre kundtid hos brukarna. lnom LSS raknar man 
med en positiv avvikelse pa grund av effektiviserad verksamhet samt farre brukare. 

Verksamheten Samhallsutveckling prognostiserar ett 6verskott jamfort med budget med 
totalt 2,9 mkr, 6verskottet beror framst pa forsaljning av exploateringsfastigheter. Utover 
det redovisas mindre overskott och underskott i verksamheten. 
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Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

Kommentar 

I avsnittet for driftsredovisning ar det onskvart att aven utfallet i delarsbokslutet redovisas 
och kommenteras for att man skall fa en battre forstaelse for rimligheten i prognosen. 

4.5 Balansrakning 

Nedan redovisas en oversiktlig ekonomisk jamforelse med foregaende ars 
delarsbokslut och arsbokslut. 

Kommunen 

Be/opp i Mkr 2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31 

Balansomslutning 944,4 1 022,2 982,5 

Redovisat eget kapital 501,6 491,3 510,8 

Eget kapital ink!. ansvars-
f6roliktelse 141,4 119,6 128,9 
Redovisad soliditet 53% 48% 52% 

Soliditet med hansyn till 
ansvarsforplikte/se 15% 12% 13% 

Omsattningstillgangar 224,8 304,5 264,6 

Lanqfristiga skulder 261,3 260,7 261,6 

Kortfristiga skulder 143,2 233,7 175, 1 

Balanslikviditet 157% 130% 151% 

lnvesteringar i anlaggningstillgangar uppgar till 27,3 mkr och avskrivningar till -24,9 mkr. 

Det sker i delarsrapporten ingen sarredovisning av pagaende investeringar och i 
samband med granskningen har anlaggningsregistret inte hanterats korrekt vilket 
innebar att vi inte kunnat stamma av arets investeringar och avskrivningar mot underlag. 

Kortfristiga fordringar har minskat med 27 mkr och det ar framst fordringar pa 
Migrationsverket som minskat och periodiserade intakter och kostnader. 

Likvida medel har minskat med -54 mkr vilket forklaras av att arets lopande verksamhet 
har gett ett negativt kassaflode med -30 mkr och arets investeringar netto -23,5 mkr. 

Kortfristiga skulder har minskat med 90 mkr. Leverantorsskulder och minskade 
personalkostnader har minskat med ca 30 mkr medan skuld till koncernforetagen pa 
grund av nyttjande av koncernkontot har minskat med 56 mkr. 
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Leksands kommun 

Oversiktlig granskning av delarsrapport per 2018-08-31 
KPMGAB 
2018-10-23 

4.6 Sammanstalld redovisning 

Enligt RKR 22 ska delarsrapporten innefatta en sammanstalld redovisning om 
dotterbolagens balansomslutning eller intakter uppgar till mer an 30 % av 
kommunkoncernens totala balansomslutning eller intakter. 

Dotterbolagen i Leksands kommun uppfyller bada kriterierna varfor en sammanstalld 
redovisning ska lamnas aven i delarsrapporten. 

Enligt KRL 8:2 ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska personer i 
vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av forfattningskommentarerna framgar att 
ett betydande inflytande forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av 
rosterna i en annan juridisk person. Det finns dock mojlighet att gora avsteg fran 
principen om foretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

I Leksands kommunkoncern finns tva helagda bolag. En sammanstalld redovisning finns 
for delaret 2018. 

Kommunkoncernen redovisar ett resultat pa 26,6 mkr, varav kommunen star for 10,3 
mkr. Respektive bolags utfall per delaret specificeras inte i delarsrapporten. 

Kommentar 

Vi ser positivt pa att delarsrapporten innehaller en sammanstalld redovisning och att 
koncernbolagen inkluderas i kommunens forvaltningsberattelse och i mal- och 
budgetdokument. I forvaltningsberattelsen b6r aven utfallet i delarsbokslutet redovisas 
och kommenteras. 

KPMG, dag som ovan 

�/Jt1&ti1 Fzt«t@?f7� 
Margarkta Sandberg 

Auktoriserad revisor 

Nils Nordqvist 

Certifierad kommunal revisor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 127 Dnr 2018/1218

Taxor och avgifter vård och omsorg 2019

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor vård 
och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt 
prognosticerat konsumentprisindex för 2018, vilket är 2,1 procent. En ny översyn 
av avgiftsnivåerna bör göras under 2019.

Sektorns bedömning är att maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun 
årligen ska regleras från 1 januari i enlighet med vad som följer av förslag från 
regeringen. 

Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2019 föreslås enligt nedan.

Avgiftstyp Avgiftsnivå 2018 Föreslagen avgift 2019

Måltidsavgift, särskilt 
boende
(i måltidsavgiften ingår 
frukost, lunch, kvällsmål, 
fika)

125 kr/dag 
(3745 kr/mån)

128 kr/dag 
(3 824 kr/mån)

Lunch/matlåda 58 kr/st 65 kr/st

Lunch i daglig verksamhet
från Edshult/Solhem

65 kr/st 66 kr/st

Matavgift dagverksamhet  75 kr/dag (1) 77 kr/dag

Matavgift 
korttidsboende/Växelvård  

125 kr/dag 128 kr/dag

Matavgift korttids-LSS 125 kr/dag 128 kr/dag

Matavgift fritids-LSS 40 kr/lunch, 15 
kr/mellanmål

41 kr/lunch, 15 
kr/mellanmål

Resor dagverksamhet  208 kr/mån (2) 215 kr/mån

Resor dagverksamhet  480 kr/mån (3) 495 kr/mån
(1) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
(2) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad
(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad, höjning enligt Dalatrafiks periodkort
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, 
daterat 2018-09-25, § 45

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-11

Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2019

Information om konsumentprisindex juli 2018: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2018/  

Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5/2016

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget. 

2. Avgifter som antas enligt första punkten gäller från 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare avgifter.

3. Årligen från 1 januari reglera nivån för maxtaxan inom äldreomsorgen i 
Leksands kommun i enlighet med det gällande regeringsförslaget. Den nya 
nivån för maxtaxan från 1 januari 2019 blir 2 089 kronor och ersätter tidigare 
maxtaxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2018-09-11

Referens
Dnr Dnr.  

Vård och omsorg
Andreas Staberg, 0247-80 143
andreas.staberg@leksand.se

Taxor och avgifter 2019 inom Vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor 
Vård och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt 
prognosticerat konsumentprisindex för 2018, vilket är 2,1 procent. 

En ny översyn av avgiftsnivåerna bör göras under 2019. 

Förslag till beslut
1. Justera avgiftsnivåerna enligt bilaga. De nya avgiftsnivåerna ska 

gälla från och med 1/1 2019.

2. Reglera årligen nivån för maxtaxan i Leksands kommun enligt det 
gällande regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan 2019 blir 
2 089 kr.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2019

2. Information om konsumentprisindex juli 2018: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-
kpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2018/  

3. Bilaga: Meddelandeblad Socialstyrelsen nr 5/2016

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Avdelningschef Joacim Andersson

Myndighetschef Katja Vestling 

Avgiftshandläggare Yvonne Vestling
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Bilaga: Föreslagna förändringar av avgiftsnivåer, avgifter utom maxtaxan

Avgiftstyp Avgiftsnivå 2018 Föreslagen avgiftsnivå 2019

Måltidsavgift, särskilt boende 125 kr/dag (3745 kr/mån) 128 kr/dag (3 824 kr/mån)

(i måltidsavgiften ingår frukost, lunch, kvällsmål, fika)

Lunch/matlåda 58 kr/st 65 kr/st

Lunch i daglig verksamhet

från Edshult/Solhem 65 kr/st 66 kr/st

Matavgift dagverksamhet  75 kr/dag (1) 77 kr/dag

Matavgift korttidsboende/Växelvård  125 kr/dag 128 kr/dag

Matavgift korttids LSS 125 kr/dag 128 kr/dag

Matavgift fritids LSS 40 kr/lunch, 15 kr/mellanmål41 kr/lunch, 15 kr/mellanmål

Resor dagverksamhet  208 kr/mån (2) 215 kr/mån

Resor dagverksamhet  480 kr/mån (3) 495 kr/mån 

(1) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch

(2) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad

(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad, höjning enligt Dalatrafiks periodkort
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 128 Dnr 2018/1396

Avfallstaxa 2019

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta ”Avfallstaxa Leksands kommun 2019". Skälet till föreslagna ändringar 
är att avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna 
kostnader.

Enligt förslaget ska taxor ändras enligt följande:

1. Oförändrad avfallstaxa.

2. Förändring i upplägg avfallstaxa avseende tilläggstjänst draghjälp,

(under punkt 1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus).

3. Minskad avgift för tilläggstjänsten draghjälp.

4. Oförändrad slamtaxa.

5. Förändring tilläggstjänster slam, punkt 2.1.2, avseende akut tömning. 
Tömning inom 8 timmar.

6. Förändrat upplägg latrin, punkt 2.2. Minskad avgift för hämtning av 
latrinkärl vid fastighet (endast efter beställning).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, daterat 2018-09-19

Förslag till avfallstaxa 2019, inkommen 2018-10-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2019 i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-19 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

Avfallstaxa 2019 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
förslagna ändringar i "Avfallstaxa Leksands kommun 2019". 

1. Oförändrad avfallstaxa. 

2. Förändring i upplägg avfallstaxa avseende tilläggstjänst draghjälp, 
(under punkt 1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus). 

3. Minskad avgift för tilläggstjänsten draghjälp. 

4. Oförändrad slamtaxa. 

5. Förändring tilläggstjänster slam, punkt 2.1.2, avseende akut tömning. 
Tömning inom 8 timmar. 

6. Förändrat upplägg latrin, punkt 2.2. Minskad avgift för hämtning av latrinkärl 
vid fastighet (endast efter beställning). 

Bakgrund 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan och slamtaxan oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB, 2018-09-19 

~B 

Henrik Valgma 
VD 

Tjänsteutl~tande Avfallstaxa LVAB 2019 KF 
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 556714-8555 
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Avfallstaxa  
Leksands kommun 

1 

 

1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 

 

Fast avgift  

Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet.  

Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen 
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall.  

Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 

 

Hämtningsavgift  

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart avfall. 

 

Tilläggsavgift  

Exempelvis avgift för extra hämtningar. 

 

1.1 Fast avgift  

Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1 200 kr 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 840 kr 

Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 840 kr 

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

740 kr 

Verksamhet, 
sommar 

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

370 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

420 kr 

 

  

69



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

2 

 

1.2 Hämtningsavgift 

Delat kärl avser två fastigheter och gemensamt hämtställe fler än två fastigheter. 

 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 

Brännbart avfall Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 450 kr 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 280 kr 

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 

Gemensamt hämtställe 200 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 540 kr 

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 

Gemensamt hämtställe 260 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 

Gäller 1 maj-30 september. 

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 

Brännbart avfall Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 140 kr 

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 113 kr 

Gemensamt hämtställe 110 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 135 kr 

Gemensamt hämtställe 130 kr 
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 

Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 

Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 

 

Kärl 

Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart avfall 190 l  37 kr 

240 l 47 kr 

370 l 72 kr 

660 l  129 kr 

Matavfall 140 l 26 kr 

240 l 45 kr 

 

Container 

För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 

Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 

4 m3 2 000 kr/år 800 kr 

6 m3 3 000 kr/år 1 168 kr 

8 m3 4 000 kr/år  1 498 kr 

10 m3 5 000 kr/år 1 955 kr 

 

Djupbehållare 

Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB. 

Avfallsslag Behållarstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart avfall 3 m3 1 200 kr 

5 m3  1 600 kr 

Matavfall 0,75 m3 910 kr 
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1.3 Tilläggsavgifter 

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 

 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 

Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka) förutsätter att vägen är framkomlig så att kärl kan rullas. 
Max draglängd är 25 meter enkel väg. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för 
fritidshus med sommarabonnemang). 

65 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur 452 kr/tillfälle 

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

63 kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle.  50 kr/tillfälle 

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  300 kr/år 

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  150 kr/år 

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

452 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  322 kr/kärl 

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

210 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till ytterligare ett kärl. 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 

Kärl 

Tjänst Förklaring Avgift 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

24 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/ tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

612 kr/ tillfälle 

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

63 kr/säck 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 230 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 322 kr/kärl 

Tvätt av kärl vid fastighet, budning (inom 3 dagar). 966 kr/kärl 

Minst 5 kärl inom samma geografiska område. 550 kr/tim 

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

210 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift 

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

 

 

Container 

Tjänst Förklaring Avgift per container 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

357 kr 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 035 kr 

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

1 000 kr 

 

Djupbehållare 

Tjänst Förklaring Avgift per behållare 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

357 kr  
 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 
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1.4 Grovavfall 

1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll 

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll hämtas enligt körschema efter beställning. 
Avfallet ska placeras vid farbar väg. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 

För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 

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

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 

2.1.1 Tömningsavgifter  

Volym Förklaring Avgift 

Ordinarie tömning Volym 0-3,0 m3 1 202 kr/tömning 

Volym 3,1-6 m3 1 729 kr/tömning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

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

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 

Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  

Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 

Bestämd dag Tömning bestämd dag.  750 kr 

Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr 

Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  
t.ex vid tunga lock eller längre slangdragningar,  
tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift. Specialfordon kan endast 
beställas vid budad tömning, tömning bestämd dag 
samt akut tömning.  

1 000 kr 

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

150 kr 

 

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn 

För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Timdebitering Inom ordinarie arbetstid. 1 125 kr 

Utom ordinarie arbetstid. 2 625 kr 

Behandlingsavgift Per kubikmeter.  219 kr/m3 
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2.2 Latrin 

Tjänst Förklaring Avgift per kärl 

Latrinkärl inkl 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

321 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 479 kr 

 
 

2.3 Fettavskiljare 

Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 

Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 

Tjänst Tjänst Avgift 

Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 

Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 

Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

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

2 353 kr/tillfälle 

 

  

76



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

9 

 

3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  

Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  

En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 

Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 

 

3.2 Betalning 

Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).  

Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

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

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

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun. 

I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift. 

 

3.4 Förändring av abonnemang  

Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun. 

Förändring av plats, läge av kärl, container etc skall omedelbart anmälas till Dala Vatten 
och Avfall AB.  

 

3.5 Skatter 

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala 

Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 

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

kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 
och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210. 

www.dalavattenavfall.se  
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Gäller from 2019-01-01 
Avgifter är inklusive moms 

 
Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 20XX-11-XX, § XX 
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1 Kärlavfall och grovavfall 
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: 

 

Fast avgift  

Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet.  

Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen 
ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall.  

Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot. 

 

Hämtningsavgift  

Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart avfall. 

 

Tilläggsavgift  

Exempelvis avgift för extra hämtningar. 

 

1.1 Fast avgift  

Abonnemang Förklaring Avgift per år 

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus 

Fastighet med permanentboende 1 200 kr 

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 840 kr 

Flerfamiljshus, per 
lägenhet 

Fastighet med minst tre lägenheter 840 kr 

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

740 kr 

Verksamhet, 
sommar 

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

370 kr 

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning. 

420 kr 
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1.2 Hämtningsavgift 

Delat kärl avser två fastigheter och gemensamt hämtställe fler än två fastigheter. 

 

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus 

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 

Brännbart avfall Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 450 kr 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 280 kr 

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 

Gemensamt hämtställe 200 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 540 kr 

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 

Gemensamt hämtställe 260 kr 

 

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus 

Gäller 1 maj-30 september. 

Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år 

Brännbart avfall Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 140 kr 

Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 113 kr 

Gemensamt hämtställe 110 kr 

Matavfall Kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr 

Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 135 kr 

Gemensamt hämtställe 130 kr 
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter 

Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag). 

Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 

 

Kärl 

Avfallsslag Kärlstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart avfall 190 l  37 kr 

240 l 47 kr 

370 l 72 kr 

660 l  129 kr 

Matavfall 140 l 26 kr 

240 l 45 kr 

 

Container 

För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra. 

Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning 

4 m3 2 000 kr/år 800 kr 

6 m3 3 000 kr/år 1 168 kr 

8 m3 4 000 kr/år  1 498 kr 

10 m3 5 000 kr/år 1 955 kr 

 

Djupbehållare 

Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB. 

Avfallsslag Behållarstorlek  Avgift per tömning 

Brännbart avfall 3 m3 1 200 kr 

5 m3  1 600 kr 

Matavfall 0,75 m3 910 kr 
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1.3 Tilläggsavgifter 

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 

 

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus 

Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka) förutsätter att vägen är framkomlig så att kärl kan rullas. 
Max draglängd är 25 meter enkel väg. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Extra tömning Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för 
fritidshus med sommarabonnemang). 

65 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur 452 kr/tillfälle 

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

63 kr/säck 

Draghjälp Enstaka tillfälle.  50 kr/tillfälle 

En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  300 kr/år 

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  150 kr/år 

Draghjälp en- och 
tvåfamiljshus 

Enstaka tillfälle 50 kr/tillfälle 

Båda kärlen vid ordinarie tur 600 kr/år 

Kärl för brännbart avfall vid ordinarie tur  
(endast vid hemkompostering) 

300 kr/år 

Draghjälp 
fritidshus 

Enstaka tillfälle 50 kr/tillfälle 

Båda kärlen vid ordinarie tur 300 kr/år 

Kärl för brännbart avfall vid ordinarie tur  
(endast vid hemkompostering) 

150 kr/år 

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

452 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  322 kr/kärl 

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

210 kr/kärl 

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till ytterligare ett kärl. 
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter 

Kärl 

Tjänst Förklaring Avgift 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

24 kr/tillfälle 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

515 kr/ tillfälle 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

612 kr/ tillfälle 

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

63 kr/säck 

Utkörning/in-
tagning av kärl 

Hantering av kärl på kundens begäran. 230 kr/tillfälle 

Tvätt av kärl Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 322 kr/kärl 

Tvätt av kärl vid fastighet, budning (inom 3 dagar). 966 kr/kärl 

Minst 5 kärl inom samma geografiska område. 550 kr/tim 

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

210 kr/kärl 

Överfullt kärl Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift 

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

 

 

Container 

Tjänst Förklaring Avgift per container 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

357 kr 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 

Utkörning/ 
hemtagning 

Hantering av container på kundens begäran. 1 035 kr 

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

1 000 kr 

 

Djupbehållare 

Tjänst Förklaring Avgift per behållare 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

357 kr  
 

Tömning bestämd dag.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr  

Akut tömning inom 24 timmar.  
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad. 

876 kr 
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1.4 Grovavfall 

1.4.1 Hämtning av grovavfall hushåll 

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll hämtas enligt körschema efter beställning. 
Avfallet ska placeras vid farbar väg. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 

För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 

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

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 

2.1.1 Tömningsavgifter  

Volym Förklaring Avgift 

Ordinarie tömning Volym 0-3,0 m3 1 202 kr/tömning 

Volym 3,1-6 m3 1 729 kr/tömning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

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

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  

För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice. 

Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  

Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 

Bestämd dag Tömning bestämd dag.  750 kr 

Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 
Tömning inom 24 timmar från beställning. 

1 430 kr 

Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  
t.ex vid tunga lock eller längre slangdragningar,  
tillkommer en avgift. 

500 kr 

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon,  
tillkommer en avgift. Specialfordon kan endast 
beställas vid budad tömning, tömning bestämd dag 
samt akut tömning.  

1 000 kr 

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

150 kr 

 

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn 

För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Timdebitering Inom ordinarie arbetstid. 1 125 kr 

Utom ordinarie arbetstid. 2 625 kr 

Behandlingsavgift Per kubikmeter.  219 kr/m3 
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2.2 Latrin 

Tjänst Förklaring Avgift per kärl 

Latrinkärl inkl 
behandling 

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen. 

321 kr 

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet. 479 kr 

 

Latrinkärl köps på återvinningscentral. 

Tjänst Förklaring Avgift per kärl 

Latrinkärl inkl 
behandling 

Latrinkärl lämnas av kunden på  
återvinningscentralen. 

321 kr 

Latrinkärl inkl 

hämtning och 

behandling 

Latrinkärl hämtas vid fastighetsgräns. 800 kr 

 

2.3 Fettavskiljare 

Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan. 

Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB. 

Tjänst Tjänst Avgift 

Ordinarie tömning Volym 1 m3 1 812 kr/tömning 

Volym 2 m3 2 534 kr/tömning 

Volym 3 m3 3 257 kr/tömning 

Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3 

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

2 353 kr/tillfälle 

 

  

87



Avfallstaxa  
Leksands kommun 

9 

 

3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  

Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig.  

En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen. 

Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura. 

 

3.2 Betalning 

Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Leksand Vatten AB).  

Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas:  

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

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

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun. 

I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift. 

 

3.4 Förändring av abonnemang  

Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun. 

Förändring av plats, läge av kärl, container etc skall omedelbart anmälas till Dala Vatten 
och Avfall AB.  

 

3.5 Skatter 

Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB. 
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala 

Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 
Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 

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

kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 
och avloppsvattenrening.  

Vid frågor om taxan vänd dig till  
Dala Vatten och Avfall AB, 020-200 210. 

www.dalavattenavfall.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 129 Dnr 2018/1395

Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2019

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i 'Taxa för allmänna vattentjänster 2019, Leksands 
kommun". 

Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:

• Brukningsavgifterna höjs med 5 %

• Anläggningsavgiften höjs med 10 %

• Redaktionella ändringar i § 14.1 § 14.5 och § 14.10

Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, 2018-09-19

Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2019 i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-19 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

VA-taxa 2019 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
föreslagna ändringar i 'Taxa för allmänna vattentjänster 2019, Leksands kommun". 

Sammanfattning 
• Brukningsavgifterna höjs med 5 % 

• Anläggningsavgiften höjs med 10 % 

• Redaktionella ändringar i § 14.1 § 14.5 och § 14.10 

Bakgrund 
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjas med 5 % och 
anläggningsavgiften med 10 %. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB, 2018-09-19 

Leksand Vatten AB 

~ 
Henrik Valgma 
VD 

Tjänsteutl~tande VA-taxa LVAB 
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 556714-8555 
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2018-11-xx, § yyy, Dnr 2018/xyxy 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 

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

AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

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

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

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

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

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

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

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

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

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

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

1001 m² - 5000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5000 m² 

1 lägenhet för varje påbörjad 

400-tal m² bruttoarea 

 

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

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

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

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

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

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 51 072 kronor   63 840 kronor 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 64 968 kronor 81 210 kronor  

c) en avgift per m2 tomtyta 19,20 kronor 24,00 kronor 

d)* en avgift per lägenhet 15 824 kronor 19 780 kronor 

e)* 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 8 952 kronor 11 190 kronor 

 

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

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) 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 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny-
byggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. Vid tredimensionella 
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om 
3000 m². För övriga fastigheter tas avgift enligt 5.1 c) ut endast intill ett belopp 
motsvarande summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
d), och e).  

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner.  
 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln  
i 5.3. 

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

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

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

§ 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 51 072 kronor 63 840 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 64 968 kronor 81 210 kronor 

c)  
en avgift per m2 tomtyta 37,76 kronor 34,70 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 8 952 kronor 11 190 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. 
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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).  

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

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

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

§ 7   

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

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om 
3000 m².  
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 

§ 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 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 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 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

§ 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. 18,56 kronor 23,20 kronor 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2018 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 2018, 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), d) och e) samt 6.1 a), b) och d) till 
närmaste tiotal kronor,  
beträffande 5.1 c) samt 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. 
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§ 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. 

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

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

§ 13 

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

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

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

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år     4 428,80 kronor  5 536,00 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 864,00 kronor 1 080,00 kronor 

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  864,00 kronor 1 080,00 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 18,75 kronor 23,44 kronor 

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

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

 

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 

 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 

 

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

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

 
14.1 

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

Avgift per m3. 

 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har 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/lägenhet och år i permanentbostad och med 
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.  
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Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta 
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + 
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 
genomsnittsförbrukningen.7 

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. 
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14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 214 kr och en hyra per dygn om 54 kr. Levereras renvatten tillfälligt 
genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 268 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 378,40 kr 473 kr 

Uppsättning av vattenmätare 378,40 kr 473 kr 

Avstängning av vattentillförsel 440,80 kr 551 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 440,80 kr 551 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 378,40 kr 473 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 005,60 kr 1 257 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 005,60 kr 1 257 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 252,00 kr 315 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 252,00 kr 315 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 252,00 kr 315 kr 

Förgäves besök 252,00 kr 315 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 2019-01-01. 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\2017\VA-taxa 2017 Leksand § 116.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, 020-200 210. 

www.dalavattenavfall.se  
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2018-11-xx, § yyy, Dnr 2018/xyxy 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 

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

AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB. 

§ 1 

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

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

§ 2  

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

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

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

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

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

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

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

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

1001 m² - 5000 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

Större än 5000 m² 

1 lägenhet för varje påbörjad 

400-tal m² bruttoarea 

 

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

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

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

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

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

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 

51 072 kronor 
46 432 kronor 

63 840 kronor 
58 040 kronor 

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

64 968 kronor 
59 064 kronor  

81 210 kronor 
 73 830 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta 
19,20 kronor 
17,44 kronor 

24,00 kronor 
21,80 kronor 

d)* en avgift per lägenhet 
15 824 kronor 
14 384 kronor 

19 780 kronor 
17 980 kronor 

e)* 

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

8 952 kronor 
8 136 kronor 

11 190 kronor 
10 170 kronor 

 

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

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 e) 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 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny-
byggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner. Vid tredimensionella 
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om 
3000 m². För övriga fastigheter tas avgift enligt 5.1 c) ut endast intill ett belopp 
motsvarande summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i de fall 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) 
d), och e).  

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 
iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner.  
 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln  
i 5.3. 

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

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

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

§ 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 

51 072 kronor 
46 432 kronor 

63 840 kronor 
58 040 kronor 

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

64 968 kronor 
59 064 kronor  

81 210 kronor 
 73 830 kronor 

c)  
en avgift per m2 tomtyta 

37,76 kronor 
25,20 kronor 

34,70 kronor 
31,50 kronor 

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

8 952 kronor 
8 136 kronor 

11 190 kronor 
10 170 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. 
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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).  

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

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

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

§ 7   

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

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Avgift enligt 5.1 c) tas för småhusfastigheter ut endast upp till en tomtyta om 
3000 m².  
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

*Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 

§ 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 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 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 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid 
olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

§ 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. 

18,56 kronor 
16,88 kronor 

23,20 kronor 
21,10 kronor 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2016 2018 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 2017 2018, 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), d) och e) samt 6.1 a), b) och d) till 
närmaste tiotal kronor,  
beträffande 5.1 c) samt 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. 
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§ 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. 

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

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

§ 13 

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

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

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

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

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

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
4 428,80 kronor 
4 217,60 kronor  

5 536,00 kronor 
5 272,00 kronor 

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

864,00 kronor 
822,80 kronor 

1 080,00 kronor 
1 028,50 kronor 

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

864,00 kronor 
822,80 kronor 

1 080,00 kronor 
1 028,50 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten 
18,75 kronor 

17,86 kronor 
23,44 kronor 

22,32 kronor 

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

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

 

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

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål: 

 

 

 V S Df Dg 

Fast avgift. 

 

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

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

 
14.1 

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

Avgift per m3. 

 

14.1 b) 37 % 63 % - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har 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/lägenhet och år i permanentbostad och med 
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.  
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Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta 
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + 
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 
genomsnittsförbrukningen.7 

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. 
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14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 204 214 kr och en hyra per dygn om 51 54 kr. Levereras renvatten 
tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 
255 268 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 
378,40 kr 
359,90 kr 

473 kr 
450 kr 

Uppsättning av vattenmätare 
378,40 kr 
359,90 kr 

473 kr 
450 kr 

Avstängning av vattentillförsel 
440,80 kr 
420,20 kr 

551 kr 
525 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 
440,80 kr 
420,20 kr 

551 kr 
525 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

378,40 kr 
359,90 kr 

473 kr 
450 kr 

Undersökning av vattenmätare 
1 005,60 kr 

958,00 kr 
1 257 kr 
1 197 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 
1 005,60 kr 

958,00 kr 
1 257 kr 
1 197 kr 

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

252,00 kr 
240,00 kr 

315 kr 
300 kr 

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

252,00 kr 
240,00 kr 

315 kr 
300 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 
252,00 kr 
240,00 kr 

315 kr 
300 kr 

Förgäves besök 
252,00 kr 
240,00 kr 

315 kr 
300 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 2019-01-01. 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\2017\VA-taxa 2017 Leksand § 116.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, 020-200 210. 

www.dalavattenavfall.se  
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Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 131 Dnr 2018/999

Utökad borgen för Leksand Vatten AB (LVAB) 

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB)som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2018-06-13 ansökt om utökad borgen 
med 30 miljoner kronor från 300 miljoner kronor till 330 miljoner kronor. 
Ansökan motiveras med ombyggnation av Leksands avloppsreningsverk 
(97,5 miljoner kronor 2015-2019), påbörja arbetet med överföringsledning 
från Tällberg till Övermo (40 miljoner kronor 2019-2020) samt löpande 
reinvesteringar av VA-nätet. Totalt beräknas 255 miljoner kronor investeras 
2018-2021.

Vid utgången av 2017 var 201 miljoner kronor av borgenssumman på 210 
miljoner kronor nyttjad, i nuläget är 248/300 miljoner kronor nyttjat, vid 
utgången av 2019 förväntas hela borgenssumman på 330 miljoner kronor 
vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB bedömningen att en höjning 
behövs.

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2015-2030 beräknas 799 miljoner kronor 
investeras och allt kommer att behöva lånefinansieras. Resultatet för 
motsvarande period beräknas bli - 22 miljoner kronor samtidigt som 
soliditeten sjunker från 21,8 procent till 4,6 procent 2030. Vid utgången av 
2017 var de långfristiga lånen för Leksand Vatten AB 201 miljoner kronor 
och beräknas öka till över 500 miljoner kronor 2023 och 580 miljoner kronor 
2030. 

Vid utgången av 2017 var kommunens totala nyttjade borgensåtaganden 548 
miljoner kronor. 

Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa avloppsreningsverket i Leksand 
samt att överföringsledningen mellan Tällberg och Övermo inte kan byggas. 

Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2018-2022 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultatnivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-08-23

Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2018-06-13

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 330 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2018-08-23

Referens

Kommunstyrelsen
Kristian Koivumäki, Telefon.
kristian.koivumaki@leksand.se

Ansökan om utökad borgen till Leksand Vatten AB

Beskrivning av ärendet
Leksand Vatten AB (LVAB)som är ett helägt dotterbolag till Leksands 
kommun, har i en skrivelse daterad 2018-06-13 ansökt om utökad borgen 
med 30 miljoner kronor (mkr), från 300 mkr till 330 mkr. Ansökan 
motiveras med ombyggnation av Leksands avloppsreningsverk (97,5 mkr 
2015-2019), påbörja arbetet med överföringsledning från Tällberg till 
Övermo (40 mkr 2019-2020) samt löpande reinvesteringar av VA-nätet. 
Totalt beräknas 255 mkr investeras 2018-2021. 

Vid utgången av 2017 var 201 mkr av borgenssumman på 210 mkr nyttjad, i 
nuläget är 248/300 mkr nyttjat, vid utgången av 2019 förväntas hela 
borgenssumman på 330 mkr vara nyttjad. Därmed gör Leksand Vatten AB 
bedömningen att en höjning behövs. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunen har på förfrågan erhållit bolagets resultat-, investerings- och 
kassaflödesbudget. Under perioden 2015-2030 beräknas 799 mkr investeras 
och allt kommer att behöva lånefinansieras, resultatet för motsvarande period 
beräknas bli - 22 mkr samtidigt som soliditeten sjunker från 21,8 procent till 
4,6 procent 2030. De långfristiga lånen för Leksand Vatten AB var vid 
utgången av 2017 201 mkr och beräknas öka till över 500 mkr 2023 och 580 
mkr 2030. 

Kommunens totala nyttjade borgensåtaganden var vid utgången av 2017 548 
mkr. 

Utökas inte kommunens borgensåtagande är Leksand Vatten AB:s 
bedömning att det inte går att färdigställa avloppsreningsverket i Leksand 
samt att överföringsledningen mellan Tällberg och Övermo inte kan byggas. 

Investeringarna är en förutsättning för att öka antalet invånare och därmed 
kunna nå kommunens vision om 18 000 invånare 2025.

Sammantaget innebär föreslagna investeringar under åren 2018-2022 
förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i 
Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar 
relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens och kommande års 
resultatnivåer.  
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Förslag till beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Leksand Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 330 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki, 
daterat 2018-08-23

Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB med ansökan om utökat 
borgensåtagande, daterat 2018-06-13

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Leksand Vatten AB

Ekonomichef Lars Bäcksholm

Projekt- och utvecklingscontroller Kristian Koivumäki
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§ 130 Dnr 2018/744

Mål och budget 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan 
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2019 – 
2021. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning 
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att 
lägga förslag till budget.

I förvaltningens förslag till budget 2019-2021 så nås inte det av 
kommunfullmäktige beslutade målet om 2 procents (%) överskott av skatter 
och bidrag över en femårsperiod, i detta fall 2017-2021. Målet nås dock till 
2021 igen. För perioden 2019-2021 uppgår resultatet till 1,2 % av skatter och 
bidrag, men 0,5 % utan de föreslagna effektiviseringarna inom grundskolan. 
Resultatet för målperioden 2017-2021 uppgår till 1,4 % och 0,7 % utan 
föreslagna effektiviseringar inom grundskolan. 

Orsaken till föreslagna lägre resultatnivåer beror på att förvaltningens 
bedömning är att den omställning som krävs inom framförallt grundskolan 
tar tid samt att kommunen har flera år av goda resultat bakom sig.  

Målet om 100 procents självfinansieringsgrad för investeringar nås inte även 
om exploateringsinvesteringar borträknas, då de förväntas gå med 
nollresultat över tid. Framförallt beror detta på byggnationen av nytt särskilt 
boende för 140 mkr, men även andra omfattande investeringar. Kommunen 
har stora investeringsbehov för lokaler och infrastruktur, detta i kombination 
med flera av år goda resultat och hög självfinansiering möjliggör en tillfälligt 
högre investeringstakt. Även om det kommer att innebära högre kostnader i 
form av avskrivningar, ränta och drift över tid. 

På grund av de höga investeringsnivåerna 2019-2022 så kommer 
kommunens likviditet att vara ansträngd. Som en följd av detta kommer 
kommunens belåning att öka. 

135



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen
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Utifrån föreslagna investerings- och resultatnivåer så behöver kommunen 
framöver öka sin belåning, därför föreslås en höjning av lånetaket från 280 
mkr till 350 mkr. 

Målet om en förbättrad soliditet inklusive den del av pensionsskulden som 
redovisas som ansvarsförbindelse kommer att nås. Detta beror dels på de 
budgeterade överskotten, men också på att pensionsskulden minskar. Här 
finns dock risker med regeländringar som kan påverka negativt och att 
soliditeten försämras på sikt om kommunen inte klarar av amortera i takt 
med avskrivningar. 

Föreslagna investeringar för perioden 2019-2022 uppgår till totalt 478 mkr, 
varav 89 mkr i exploateringsinvesteringar. 

Investeringarna består bland annat av ny sporthall, Moskogsvägen, 
Centrumutvecklingen samt exploatering av Käringberget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2018-09-26

Förvaltningens förslag till Mål och budget 2019-2021

Investeringsbudget 2019-2022

Ekonomirapporten maj 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting

Ordlista för mål och budget

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Viktor Zakrisson (S), Åke Arnesson (BP) och Inga 
Westlund (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige:
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2019 till 21,82 kr per 

skattekrona

2. För planperioden 2017-2021 ha ett avkastningsmål på 2 procent av 
skatter och bidrag.

3. Anta förslag till Mål och budget för 2019-2021 samt investeringsbudget 
2019-2022.

4. Att höja lånetaket från 280 miljoner kronor till 350 miljoner kronor. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

136



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2018-10-25

Referens
Dnr 2018/744 2018.8328

Kommunstyrelsen
Kristian Koivumäki, 0247-800 93
kristian.koivumaki@leksand.se

Mål och budget 2019-2021 - Huvudärende

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår och en plan 
för de efterföljande två åren. Förslag till budget ska upprättas av 
kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Mål och budget för åren 2019 – 
2021. Detta tjänstemannaförslag utgör underlag för en politisk bedömning 
där respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att 
lägga förslag till budget.

I förvaltningens förslag till budget 2019-2021 så nås inte det av 
kommunfullmäktige beslutade målet om 2 procents (%) överskott av skatter 
och bidrag över en femårsperiod, i detta fall 2017-2021. Målet nås dock till 
2021 igen. För perioden 2019-2021 uppgår resultatet till 1,2 % av skatter och 
bidrag, men 0,5 % utan de föreslagna effektiviseringarna inom grundskolan. 
Resultatet för målperioden 2017-2021 uppgår till 1,4 % och 0,7 % utan 
föreslagna effektiviseringar inom grundskolan. 

Orsaken till föreslagna lägre resultatnivåer beror på att förvaltningens 
bedömning är att den omställning som krävs inom framförallt grundskolan 
tar tid samt att kommunen har flera år av goda resultat bakom sig.  

Målet om 100 procents självfinansieringsgrad för investeringar nås inte även 
om exploateringsinvesteringar borträknas, då de förväntas gå med 
nollresultat över tid. Framförallt beror detta på byggnationen av nytt särskilt 
boende för 140 mkr, men även andra omfattande investeringar. Kommunen 
har stora investeringsbehov för lokaler och infrastruktur, detta i kombination 
med flera av år goda resultat och hög självfinansiering möjliggör en tillfälligt 
högre investeringstakt. Även om det kommer att innebära högre kostnader i 
form av avskrivningar, ränta och drift över tid. 

På grund av de höga investeringsnivåerna 2019-2022 så kommer 
kommunens likviditet att vara ansträngd. Som en följd av detta kommer 
kommunens belåning att öka. 

Utifrån föreslagna investerings- och resultatnivåer så behöver kommunen 
framöver öka sin belåning, därför föreslås en höjning av lånetaket från 280 
mkr till 350 mkr. 
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Målet om en förbättrad soliditet inklusive den del av pensionsskulden som 
redovisas som ansvarsförbindelse kommer att nås. Detta beror dels på de 
budgeterade överskotten, men också på att pensionsskulden minskar. Här 
finns dock risker med regeländringar som kan påverka negativt och att 
soliditeten försämras på sikt om kommunen inte klarar av amortera i takt 
med avskrivningar. 

Föreslagna investeringar för perioden 2019-2022 uppgår till totalt 478 mkr, 
varav 89 mkr i exploateringsinvesteringar. 

Investeringarna består bland annat av ny sporthall, Moskogsvägen, 
Centrumutvecklingen, exploatering av Käringberget, mm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige:
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun för 2019 till 21,82 kr per 

skattekrona

2. För planperioden 2017-2021 ha ett avkastningsmål på 2 procent av 
skatter och bidrag.

3. Anta förslag till Mål och budget för 2019-2021 samt investeringsbudget 
2019-2022.

4. Att höja lånetaket från 280 miljoner kronor till 350 miljoner kronor. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Förvaltningens förslag till Mål och budget 2019-2021

2. Investeringsbudget 2019-2022

3. Ekonomirapporten maj 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting

4. Ordlista för mål och budget

5. Risk- och känslighetsanalys

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör

Sektorchefer

Ekonomiavdelningen
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Ordlista
Demografisk försörjningskvot - beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 
som är 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldern 20-64 år. Nyckeltalet visar övergripande 
vilken balans kommunen har mellan skattekraft och försörjningsbörda och därmed bland annat vilket 
beroende kommunen har av det kommunala utjämningssystemet för att klara sin långsiktiga 
finansiering. Nyckeltalet tar dock inte särskild hänsyn till sysselsättningsgrad. 

Soliditet –Ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital, det som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Beräknas genom att 
eget kapital divideras med totala tillgångar.

Soliditet inklusive pensionsskulden redovisad som ansvarsförbindelse – All pensionsskuld intjänad 
innan 1998 redovisas enligt gällande regelverk utanför balansräkningen, men är de facto en skuld. 
Därför anges även detta nyckeltal som då beaktar även den delen av pensionsskulden, som då minskar 
det egna kapitalet och därmed sänker soliditeten 

Självfinansieringsgrad – beräknas genom att dividera investeringar med summan av avskrivningar och 
årets resultat. Förenklat kan sägas att om siffran är 1.0 (100% ) så finansieras alla investeringar utan 
nya lån, medan 0 % skulle betyda att allt finansieras med lån.

Skatter och bidrag – I detta begrepp ingår kommunala skatteintäkter, kommunalekonomisk 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, generella statsbidrag, kommunal 
fastighetsavgift, men inte riktade statsbidrag. 

Skattekraft - Är ett mått på skatteunderlag per invånare och kan uttryckas i termer av kronor per 
invånare eller som relativ skattekraft, det vill säga som andel av genomsnittlig skattekraft i riket.

Kapitalkostnader - I denna post ingår avskrivningar samt finansnetto (differensen mellan 
räntekostnader och finansiella intäkter såsom utdelning och borgensavgifter).
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1. Inledning
Kommunen upprättar varje år en budget för nästa kalenderår och en plan för de efterföljande två åren. 
Förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett förslag till ”Mål och budget” för åren 
2019-2021. Sektorerna har under våren arbetat med behov och utmaningar för verksamheterna och 
ramfördelning för dessa år. Ledningsgruppen har sedan gjort prioriteringar och avvägningar inom och 
mellan verksamheterna. Detta tjänstemannaförslag utgör ett underlag för politisk bedömning där 
respektive parti representerat i kommunfullmäktige har möjlighet att lägga egna förslag till budget. 

I förvaltningens budgetförslag tas hänsyn till allmän uppräkning av löner, volymförändringar, 
satsningar, effektiviseringsmöjligheter och omfördelningar. Budgeten utgår också ifrån de 
verksamhetsmål för 2018 som sattes i november 2017. Eventuella ändringar av målen kommer beaktas 
till budget 2020-2022 och vara vägledande för verksamhetsplanerna 2019.

1.1 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i ”Ekonomirapport maj 2018” och 
”Budgetunderlag för kommunsektorn 2019-2021” att det ekonomiska läget fortsätter vara 
bekymmersamt för kommunsektorn som helhet. Många kommuner brottas med underskott och ett 
kraftigt kostnadstryck. 

Samtidigt är tillväxten i svensk ekonomi fortsatt stark, sysselsättningen ökar och det finns en stark 
efterfrågan på arbetskraft, framförallt inom offentlig sektor. Skatteintäkterna ökar dock betydligt 
långsammare de kommande åren än de gjort tidigare år. Som en följd av stora investeringar har också 
det finansiella sparandet varit negativt i kommunerna trots tidigare goda ekonomiska resultat. 

Kostnader som drivs av demografiska förändringar fortsätter att öka i snabb takt. Den reala 
skattetillväxten väntas bli under 1 procent (%) fram till 2020, medan de demografiskt betingande 
kostnaderna ökar med cirka 1,5 % för samma period. Det är den snabbaste ökningen som skett under 
de senaste 35 åren och utvecklingen är cirka tre gånger snabbare än den varit de senaste 15 åren. 

Kostnaderna förväntas ligga kvar på en högre nivå än tidigare, samtidigt som skatteintäkterna relativt 
sett minskar från och med år 2018. För att täcka upp glappet mellan intäkter och kostnader bedömer 
SKL att skattehöjningar på 1,82 kronor behövs, eller att motsvarande andra åtgärder genomförs som 

får samma resultatpåverkan. I praktiken handlar det i sådana fall 
om effektiviseringar, ökade statsbidrag, försämrade resultat och 
nedskärningar för motsvarande totalt 63 miljarder kronor.  

Glappet stannar inte av till 2020, utan fortsätter att växa under 
lång tid framöver. Enligt SKL:s beräkningar skulle 
effektiviseringar motsvarande 1 % räcka för att täppa igen 
glappet. Därför anser de att stort fokus ska ligga på 
effektiviseringar där digitalisering, ändrade arbetssätt och 
samarbete nämns som exempel. På grund av svårigheter att 
rekrytera behörig personal till kommunsektorn måste också 

tekniska lösningar utvecklas. Utöver detta trycker SKL på insikten att sämre ekonomiska tider väntar 
och att det krävs flera åtgärder än tidigare för att få en ekonomi i balans. 

Sveriges kommuner och 
landsting lyfter fram 

behovet av insikten att 
sämre ekonomiska tider 

väntar
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1.2 Ekonomiska förutsättningar i Leksand 
1.2.1 Skatter
Leksands kommun använder sig av SKL:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Även om skattetillväxten är lägre än under åren 2015-18, är den fortsatt relativt stark. 
Att skatteintäktsökningen är högre än tillväxten beror delvis på statliga tillskott. 

2018 har Leksand en relativ skattekraft på 93,5 % av rikets medelskattekraft. Det kan jämföras med 
genomsnittet för Dalarnas län på 89,8 % och landsbygdskommuner med besöksnäring på 88,3 % 
(vilket är den kommungrupp som Leksands kommun med nuvarande SKL-klassificering ingår i). 

De senaste tio åren har förändringen av skattekraft i Leksands kommun varit positiv. Kommunen har 
succesivt under hela perioden förbättrat sin relativa skattekraft jämfört med de flesta av länets övriga 
kommuner, även jämfört med kommuner i tätbefolkad region. Skattekraften påverkas positivt av att en 
stor andel av befolkning arbetar, och en förbättring av skattekraften ger en kommun ett minskat 
beroende av det kommunala utjämningssystemet. 

1.2.2 Befolkning
Leksands kommun har använt SCB:s befolkningsprognos från maj 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. 

Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år, och det är datumet året innan nuvarande 
år som styr vilken kommun en individ betalar skatt i. Enligt SCB:s tidigare prognos kommer Leksands 
kommun ha 15 748 invånare i november 2018, en siffra som passerades redan i juni i år. SCB:s 
befolkningsprognos för Leksand år 2021 är 16 249 invånare. 

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. De 
demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att sedan stabiliseras på 
en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år måste försörja, förutom 
sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för Leksands kommun en än större 
utmaning, då vi är bland de 25 % som har den minst gynnsamma försörjningskvoten. Att de 
demografiska behoven ökar samtidigt som den arbetsföra befolkning minskar innebär givetvis också 
en stor rekryteringsutmaning. Vi behöver därför fokusera på att vara en attraktiv kommun att både bo 
och jobba i. 

1.2.3 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 statsbidrag, bör till så stor del som möjligt täckas av intäkter från det interkommunala 
utjämningssystemet. De nettokostnader som därefter återstår måste täckas av 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. 

1.2.4 Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) inom ramen för en 
balanskravsutredning och eget kapital, för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Leksands 
kommun har under de goda åren avsatt 60 mkr till RUR. 
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Leksands kommun följer SKL:s vägledning för att avgöra om RUR får disponeras eller inte. Det 
innebär att utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket jämförs med den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om 
det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s nuvarande prognos per april 
2018 är det för Leksands kommun inte möjligt att använda RUR under planperioden 2019-21. RUR 
får däremot användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat om det skulle uppstå. Kommunen 
uppfyller i och med detta lagens krav på balans.

1.3 Kommande utmaningar
I Leksands kommun, liksom i hela landet, kommer kraven och förväntningarna på kommunens tjänster 
att vara högre i framtiden än de är idag. Det kommer att saknas arbetskraft vilket gör att det blir 
svårare att rekrytera. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen därför arbeta med sitt 
arbetsgivarvarumärke så att man uppfattas som en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra. Vi 
behöver också arbeta i nära samarbete med utbildningssamordnare och fokusera på kvaliteten i skolan. 

För att det ska finnas kompetens att rekrytera kräver det även att Leksand uppfattas som en attraktiv 
och trygg boendemiljö. För att möjliggöra ett växande Leksand behöver kommunen kontinuerligt 
arbeta med att skapa attraktiva, trygga och hållbara livs- och boendemiljöer. Det innebär att det inte 
enbart kan byggas friliggande villor, utan det bör erbjudas boenden i olika upplåtelseformer, Vi 
behöver säkerställa att vi har ekonomi för en offensiv markstrategi, där exploateringen av mark ska 
vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Infrastrukturen behöver förbättras i konkurrens med 
mer befolkningstäta regioner. Goda kommunikationer är viktigt för att möjliggöra arbetspendling och 
för att knyta an till de delar av regionen där tillväxten är som störst. 

Leksands kommun arbetar ständigt med att utveckla sina verksamheter. Det arbetet behöver 
intensifieras och effektiviseras med hjälp av ny teknik och digitalisering. Vi behöver hitta nya och 
andra samverkanslösningar med såväl privata aktörer som andra likasinnade kommuner. 

Vi behöver också värna om de stora företag som finns inom kommunen och få dem att förstå sin roll i 
samhället och deras betydelse för utvecklingen av Leksand. Företagen har ett rikt utbud av 
internationella kontakter. Kommunen behöver hitta former för att ta del av dessa för lärande och 
omvärldsbevakning men också för att visa på de internationella karriärmöjligheterna som finns i 
Leksand. 

Kommunens chefer har en central roll i att stärka attraktionskraften och kvaliteten i de kommunala 
verksamheterna. Det är därför viktigt att utveckla och prioritera ledarskapet så att mönster och gamla 
strukturer utmanas utifrån nya förutsättningar i omvärlden. 
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2. Förvaltningens budgetförslag
För åren 2019 till 2021 lämnar förvaltningen följande förslag till budget. Förslaget är baserat på 
tidigare års händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för 
verksamheterna och för kommunen i stort, och politiskt satta mål och vision. 

2.1 Övergripande ställningstaganden
Budgetförslaget är räknat utifrån följande faktorer:

Ingen indexuppräkning för prisökningar
I förslaget har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts. Det beror framförallt på den snabba 
kostnadsutvecklingen ute i verksamheterna, att uppräkning endast görs i de fall kostnaderna faktiskt 
ökar och att det finns ett stort fokus på effektiviseringar för att hantera eventuella prisökningar.

2,5 procent indexuppräkning för löner
Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidningar. I förslaget har en uppräkning gjorts med i snitt 2,5 % per år. SKL:s prognos för ökade 
lönekostnader ligger något högre för åren 2018-20, men inkluderar även sociala avgifter. 
Förvaltningens bedömning är att vi kan hålla konkurrenskraftiga löner, men det råder en osäkerhet 
kring lönenivåerna inom offentlig förvaltning i konkurrens med övriga arbetsmarknaden.

Pensionsskulden påverkar negativt
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras också centralt och görs utifrån kommunens 
ansvarsförbindelse, som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Vid ingången 
till 2019 väntas skulden uppgå till 365 miljoner kronor (mkr) för att vid utgången av 2021 ha sjunkit 
till 339 mkr. Pensionsutbetalningarna är på cirka 25 mkr per år, vilket påverkar kommunens resultat 
och likviditet negativt. Enligt ett nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i 
balansräkningen, och det är av denna anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen. 

Kostnader för avskrivningar och räntor
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver. De 
kostnaderna är mycket svåra att påverka på kort sikt. De senaste åren har dock resultatet påverkats 
positivt som en följd av nya lagkrav på så kallad komponentredovisning av anläggningsregistret. 
Komponentmetoden innebär en ändrad värderingsprincip för fastigheter, gator och vägar och övriga 
anläggningstillgångar. De nya lagkraven har lett till längre avskrivningstider och minskade 
driftkostnader då fler utgifter bokförs som anläggningstillgångar. De närmaste åren ökar 
avskrivningarna igen på grund av stora investeringar.

Vi har också de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider, vilket 
har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger framöver så 
stiger också kommunens räntekostnader. Till 2019 beräknas räntekostnaderna öka med 1 mkr till 2,5 
mkr och sedan överstiga 5 mkr mot slutet av budgetperioden, detta som följd av framförallt ökade lån.. 
De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de kommunala bolagen. 

Volymjusteringar för sektorerna ”Vård och omsorg” och ”Lärande och stöd”
Sektorerna Vård och omsorg och Lärande och stöd får justeringar i budgetramen utifrån förändringar i 
respektive åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt 
förväntas även omsorgsbehovet öka eller minska, och således även kostnaderna inom sektor Vård och 
omsorg. Samma sak gäller för barn i förskole- och skolålder.
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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. Det 
preliminära utfallet för 2019 i LSS-utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en 
utjämningsavgift på 23,6 mkr. Denna avgift har ökat med cirka 3 mkr årligen sedan 2014. 
Kostnadsökningar eller -minskningar i utjämningsavgifterna beror till stora delar på relativa ändringar 
mellan kommunerna. Det innebär att när en kommun påverkas negativt kan det verksamhetsmässigt 
vara svårt att ställa om kostnaderna, vilket har varit fallet för LSS-verksamheten i Leksand. En 
översyn pågår av systemet för att eventuellt öka den statliga finansieringen, men den beräknas vara 
klart tidigast år 2020.

Justeringar för faktiska kostnader
I årets budgetförslag har alla faktiska kostnader räknats med som till exempel licenskostnader och 
lokalhyror, då det är kostnader som vi vet att vi har enligt befintliga avtal.

2.2 Resultatbudget
Förvaltningen budgetförslag för perioden 2019-21 är:

Mål och Budget 2019-2021 (mkr)
Utfall 
2017

Budget 
2018

Prognos 
201804 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021

Verksamhetssektorerna      

Förvaltningsledning och politik 36,0 43,9 44,9 44,5 44,6 44,7

Ramjustering 0,6 0,7 0,8

Verksamhetsstöd 41,6 61,5 61,5 59,5 59,4 59,6

Ramjustering -2,0 -2,1 -1,9

Lärande och stöd 379,1 363,2 367,0 371,9 367,9 363,9

Ramjustering 8,7 4,7 0,7

Vård och omsorg 273,2 271,2 273,4 277,6 279,9 283,5

Ramjustering 6,4 8,7 12,3

Samhällsutveckling 66,2 60,6 59,6 60,9 60,9 60,9

Ramjustering 0,3 0,3 0,3

Verksamhetens Nettoram 793,1 800,4 806,4 814,4 812,6 812,4

Finanssektorn      

Övrigt, -16,0 -4,3 -7,9 0,0 0,0 0,0

Lönekomp 0,0 11,0 10,0 25,0 40,3 56,3

Avskrivningar 45,1 46,7 45,7 40,5 43,0 46,0
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, 
mm 22,1 24,0 24,0 22,8 23,5 25,6

Verksamhetens Nettokostnader 802,3 877,8 878,2 902,7 919,4 940,3

Finansiering      

Skatteintäkter -718,6 -728,4 -728,4 -739,6 -762,6 -790,8

Generella Statsbidrag & utjämning -151,2 -148,8 -148,8 -163,2 -168,9 -169,3

Finansnetto -3,1 -4,5 -4,9 -2,0 0,0 1,0

Finansiering Total -872,9 -881,7 -882,1 -904,8 -931,5 -959,1

Årets Resultat 25,6 3,9 3,9 2,1 12,1 18,8

Resultat i % av skatter och bidrag 2,9% 0,4% 0,4% 0,2% 1,3% 2,0%
Tabell 1: Förvaltningens förslag till resultatbudget 2019-2021.

Förvaltningen föreslår en resultatnivå som ligger under fullmäktiges beslutade mål på 2 % av skatter 
och bidrag för åren 2019-20, för att i slutet av perioden komma upp i beslutad resultatnivå igen. 
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I föreslagen budget har vi inte klarat av att göra de förändringar som krävs för att nå resultatmålet 
varje år. För att kunna göra nödvändiga investeringar och fortsätta utveckla verksamheten är det dock 
viktigt att vi över tid når resultatmålet igen. Detta är bara ett tillfälligt avsteg från resultatmålet.

De totala investeringarna för budgetperioden är cirka 478 mkr inklusive exploatering (389 mkr 
exklusive exploatering). Vi kommer inte att klara av att finansiera de investeringar som ligger under 
perioden med egna medel och därför behöver vi även öka belåningen. Det påverkar i sin tur resultatet 
med ökade kostnader för avskrivningar och räntor. En stor del av den ökade belåningen beror på att vi 
bygger ett nytt äldreboende i egen regi där vi idag betalar extern hyra. Läs mer om investeringarna på 
sidorna 12-13.

Kostnadsökningarna i föreslagen budget uppgår netto till 24,9 mkr för 2019, varav sektorerna står för 
14 mkr (1,7 %).  

Förvaltningens bedömning är ändå att med den budgeten som är lagd finns goda förutsättningar för att 
uppfylla övriga kvalitativa mål och fortsätta arbetet mot vision 2025. Det råder dock en osäkerhet 
kring ramarna för grundskolan åren 2020-21. Det finns en omställningsproblematik och en utmaning 
att minska kostnaderna i den kommunala grundskolan i och med den volymminskning i antal elever 
som skett. För att klara den besparingen krävs det förändringar av skolstrukturen. De extra medel som 
tidigare tillförts Lärande och stöd i form av tilläggsanslag och tillfälliga medel ligger kvar för 
perioden.

De viktigaste prioriteringarna som föreslås i budgeten handlar om att digitalisera verksamheten, arbeta 
för att klara utmaningen med att rekrytera i framtiden, satsa på förskola och skola för att ge våra barn 
de bästa förutsättningarna, se till att justera volymerna inom vård och omsorg för att klara en alltmer 
åldrande befolkning med ökad vårdtyngd, och fortsätta investera och satsa på bostadsbyggande och 
infrastruktur för att skapa en attraktiv kommun att leva och bo i. De prioriteringarna ryms i detta 
budgetförslag. 

2.2.1 Förvaltningsledning och politik 
De justeringar som görs beror främst på två saker. Den första är att ishallshyran till Leksands IF höjs 
med KPI varje år enligt gällande hyresavtal med cirka 100 tusen kronor (tkr). Det andra är en följd av 
en dom där ett vinstpåslag ska läggas på förvaltningsuppdraget (cirka 500 tkr varje år).

Nr Prioriterade äskanden 2019 2020 2021
1 Höjning ishallshyra enligt KPI, årligen 100 200 300
2 Förvaltningsuppdraget – inkl. skatteeffekter 500 500 500

Summa 600 700 800
Tabell 2: Prioriterade äskanden (tkr) för förvaltningsledning och politik

2.2.2 Verksamhetsstöd
Sektor verksamhetsstöd har prioriterat ett antal omställningsåtgärder i syfte att möta de framtida 
utmaningarna som beskrivs i inledningen och för att stödja övriga sektorer på ett mer digitalt och 
effektivt vis. Alla satsningar bygger på egenfinansiering inom sektorn och görs framförallt genom 
digitalisering och för att möta de utmaningar som finns med kompetensförsörjning. Dessutom räknar 
sektorn med ett antal organisationseffektiviseringar vilket gör att sektorns budget minskar med cirka 2 
mkr 2019. 

Nr Prioriterade äskanden 2019 2020 2021
1 IT: Utökade licenser Microsoft (digitaliseringsutveckling) 1 130 1 630 1 630
2 HR: Nya smartare HR system inom rekrytering & bemanning m.m. 

Satsning på bättre stöd inom Chefsrekryteringar där all annonsering 
görs av HR

880 880 880

3 Adm. service: E-Arkiv implementering på dalanivå 435 785 785
4 Ekonomi: Utveckling av Beslutsstöd (förbättrad styrning) 150 150 150
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5 Kundtjänst: Utveckling av Artwise (förbättrad kundsupport) 100 100 100
6 Kosten: Volym & prisökningar 300 550 800
7 Städ: Volymökningar m.m. 400 400 400
8 IT: Effektivisering datorinköp för hela kommunen -2 000 -2 000 -2 000

      9 IT/Kundtjänst: Effektivisering telefonikostnader vid ny upphandling -900 -900 -900
     10 Ekonomi: Ej tillsatt ny extern upphandlingschef -675 -675 -675
     11 Kosten: Effektiviseringar kring frukost och luncher -1 260 -1 260 -1 260
     12 Övriga organisationseffektiviseringar -560 - 1 810 - 1 810

Summa -2 000 -2 150 -1 900
Tabell 3. Effektiviseringsåtgärder och nya äskade behov (tkr) för sektor verksamhetsstöd.

1. Kostnaden för Microsoftlicenser ökar för att vi ska kunna möjliggöra kommande 
digitaliseringssatsningar. Bland annat inför vi en e-autentiseringsplattform för att kunna erbjuda 
bättre e-tjänster till våra medborgare. Det handlar även om att stärka informationssäkerheten och 
förbättra kapaciteten i våra nät som under 2018 varit hårt belastade

2. HR är inne i ett större digitaliseringssystemsskifte där nuvarande standardlösningar i Heroma inte 
erbjuder det stöd som krävs på en allt mer konkurrenssatt marknad, till exempel rörande 
rekrytering. Här behövs mer specialiserade och flexiblare system som stöd till framförallt 
kommunens chefer men även för HR att centralt jobba mer strategiskt.

3. Administrativ service ingår i en dalasamverkan för att gå ifrån nuvarande pappersarkiv till ett e-
arkiv. Kostnaden blir därmed väsentligt lägre än om vi gjort det som enskild kommun. På sikt 
effektiviseras även hela arkiveringsprocessen.

4. Ekonomi har under 2018 påbörjat implementeringen av ett beslutsstödsystem åt verksamheterna. 
Det finns ett fortsatt behov under budgetperioden av att implementera sådana verktyg till fler 
avdelningar i syfte att förbättra deras styrning. 

5. Kundtjänsten har en central roll i kommunen. Det finns möjlighet för fler avdelningar att använda 
sig av kundtjänstens ärendehanteringssystem så att vi kan förbättra flödet mellan våra medborgare 
och övriga avdelningar inom kommunen. 

6-7. Kost- och Städavdelningarna behöver öka sina volymer något för att framförallt tillgodose 
förskolans nya verksamheter. 

8-12. För att finansiera ovanstående satsningar och minska ramen med cirka 2 mkr har sektorn lagt ett 
antal tuffa effektiviseringsförslag på totalt cirka 6,6 mkr under perioden. Den största effektiviseringen 
är en omläggning av datorinköp från övriga verksamheter till IT enheten för en bättre samordning. En 
annan stor besparing är det nya telefonisystemet som beräknas minska kostnaderna med cirka 900 tkr.

Åtgärder som prioriterats bort i sektorns budgetförslag berör främst kommunikation. Det finns behov 
av en central budget för marknadsföring (600 tkr) och en verksamhetskommunikatör (600 tkr) för att 
ge bättre kommunikativt stöd ute i verksamheterna, men som tyvärr inte rymts inom budgetramen. 
Kost och Städs volymökningar har även halverats mot ursprungligt behov och kräver således aktivt 
effektiviseringsarbete för att klaras av.
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2.2.3 Lärande och stöd
Budgetförslaget för sektor Lärande och stöd bygger inte enbart på volymer som tidigare år, vilket 
framförallt gäller grundskolan. Nu fångas även andra förändringar upp som till exempel minskade 
intäkter i form av statsbidrag (framförallt från Migrationsverket). Inom avdelningen Familj och stöd 
har kostnaderna ökat för ekonomiskt bistånd, placeringar och personal. 

Lärande och stöd är den sektor som jämfört med 2018 års budget ökar sina kostnader mest under 2019. 
Totalt är ökningen 9 mkr (2,5 %). En kostnadsminskning förväntas på sikt, men kräver aktiva åtgärder 
för att till slut komma ner i en långsiktigt hållbar kostnadsnivå. Det krävs strukturella förändringar i 
grundskolan för att kunna anpassa verksamheten till den volymminskning som skett i den kommunala 
grundskolan.

Nr Prioriterade äskanden och effektiviseringar 2019 2020 2021
1 Volymjustering förskola 5 000 5 000 5000
2 Tidigare underskott 4 400 4 400 4 400
3 Volymjusteringar särskolan 1 000 1 000 1 000
4 Anpassning grundskolan -2 200 - 6 200 -10 200
5 Justeringar gymnasiet 1 500 1 500 1 500
6 Ökat ekonomiskt bistånd och liknande ersättningar 1 000 1 000 1 000
7 Övrigt Familj och stöd, netto -7 200 -7 200 -7 200
8 Förändring redovisning av investeringar, grundskolan 2 800  2 800 2 800
9 Förändring redovisning av investeringar, gymnasiet 2 450 2 450 2 450

Summa 8 750 4 750 750
Tabell 4. Effektiviseringsåtgärder och nya äskade behov (tkr) för sektor lärande och stöd.

1. Budget 2018 utgår ifrån 490 barn i kommunal förskola, men utfallet beräknas bli över 500 i snitt 
för året. Till 2019 beräknas snittet till 525 barn i kommunal förskola och oförändrad hos fristående 
förskola (cirka 200 stycken). Antalet barn per pedagog beräknas till 5,8 barn per pedagog i 
kommunal verksamhet, vilket innebär att vi inte når målet 5,2 barn per pedagog. 

2. Förskolan har tidigare underskott som följd av fler barn än budgeterat. 

3. Särskolan har fler barn från och med höstterminen 2018. 

4. Utöver de effektiviseringar förvaltningen redan har beslutat om krävs ytterligare anpassningar av 
grundskolan med start redan 2019. Vi fortsätter omstruktureringen av den kommunala 
grundskolan utifrån färre antal elever, vilket delvis kräva strukturella förändringar. Den besparing 
som föreslås av förvaltningen bygger på tidigare föreslagen grundskolutredning.  

5. Föreslagna justeringar för gymnasiet är till största del en följd av lägre intäkter från 
Migrationsverket (1,5 mkr). Det blir även färre elever på IM programmet från andra kommuner, 
vilket minskar intäkterna mer än kostnaderna. 

6. Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat med över 2 mkr, vilket motsvarar cirka 25 %. Netto 
behövs 1 mkr, men brutto är kostnadsökningen över 2 mkr. För att klara budget krävs ett ökat 
fokus på återsökning av kostnader från Migrationsverket. 

7. 2017 uppgick statsbidragen från Migrationsverket till över 60 mkr. 2019 beräknas dessa uppgå till 
23 mkr. Trots att kostnaderna sjunker och verksamheter stänger ner går inte omställning fort nog 
rent ekonomiskt. 

8. Datorer och andra mindre investeringar som möbler ska enligt förtydligade direktiv bokföras på 
driften och inte som tidigare på investeringar. På kort sikt ökar därför kostnaden när tidigare 
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investeringar skrivs av, men detta neutraliseras över en treårs-period. För den här budgetperioden 
motsvarar det cirka 2,8 mkr årligen för grundskolan.

9. Samma som ovan, men för gymnasiet motsvarar det cirka 2,5 mkr per år.

2.2.4 Vård och omsorg
2013 befarades ett budgetunderskott inom sektorn på 16 mkr. Då genomfördes en genomlysning av 
hela verksamheten, och så görs fortsatt varje år. Sektorn har tydligt sett vad som kan effektiviseras och 
arbetar kontinuerligt med frågan. Varje verksamhet anpassas efter kunden/brukarens behov och 
mätningar görs över beläggning i särskilt boende och kundtiden i hemtjänsten för att följa upp 
effektivitet och kvalitet. Det görs för att möta framtida minskade ramtillskott som man känt till sedan 
tidigare, och för att hela tiden utveckla organisationen med rätt kostnader och hög kvalitet. 

De demografiska utmaningarna är större i Dalarna än i riket. Under perioden förväntas målgruppen 65 
år och äldre öka med cirka 270 personer i kommunen. Det är ingen självklarhet att dessa personer har 
behov av insatser, men enligt tidigare resultat har runt 20 procent av de som blivit 65 år och äldre haft 
behov av insatser varje år. De kunder/brukare som idag är i verksamheterna är mycket mer 
vårdkrävande och insatsintensiva än tidigare. De har behov av fler timmar och personal med högre 
kompetens, eftersom det krävs mycket mera sjukvårdande insatser än tidigare. Alla särskilda boendena 
har brukare med demensdiagnos eftersom den gruppen ökar. Dessa kräver oftast mer tillsyn och 
personal. Detta skiljer sig från hur det var för några år sedan. Uppdraget har förändrats och därmed 
även kravet på personalens kunskapsnivå och omvårdnadsuppdragets svårighetsgrad.

Sektorn står inför en hel del framtida utmaningar som påverkar kostnaderna under kommande 
treårsperiod. För att finansiera de ökade behoven inom både äldreomsorgen och LSS samt nya 
politiska beslut behöver sektorn effektivisera verksamheten ytterligare och göra vissa 
organisationsförändringar och nerdragningar. Ramtilldelningen räcker inte för kommande behov.

Nr Prioriterade äskanden 2019 2020 2021
1 Volymjustering Särskilt boende 2 900 4 400 6 800
2 Volymjustering Hemtjänst 1 300       2 100 3 300
3 Ökad vårdtyngd i särskilt boende 1 800 1 800 1 800
4 Förändring i redovisning av investeringar 400 400 400

Summa 6 400 8 700 12 300
Tabell 5. Effektiviseringsåtgärder och nya äskade behov (tkr) för sektor vård och omsorg.

1. Volymjusteringarna för Särskilt boende utgår från SCB:s befolkningsprognos för 2019-21 och 
nuvarande konsumtionsmönster i kommunen. Antal dygn inom särskilt boende förväntas öka varje 
år under perioden. 

2. Volymjusteringarna för hemtjänsten baseras på samma som för särskilt boende, det vill säga 
SCB:s befolkningsprognos för 2019-21 och nuvarande konsumtionsmönster i kommunen. Även 
antalet timmar inom hemtjänsten förväntas öka under perioden. 

3. Brukarna bedöms vara mer vårdkrävande vilket ger en ökad vårdtyngd inom särskilt boende, se 
text ovan.  

4. Datorer och andra mindre investeringar som möbler ska enligt förtydligade direktiv bokföras på 
driften och inte som tidigare på investeringar.

Åtgärder och ej finansierade behov 2019
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Sektorn arbetar ständigt med åtgärder och anpassningar och fortsätter det systematiska kvalitetsarbetet 
med effektiviseringar. Genom regelbundna uppföljningar läggs fokus på de verksamheter som behöver 
det för att komma i budgetbalans nu och kommande år. 

Tillskottet i ramen för 2019 finansierar inte alla behov och utmaningar som sektorn står inför. Totalt 
saknas 6,1 mkr för sektorn under 2019. Åtgärder på -3 mkr görs för att komma i budgetram för 2019, 
och åtgärder på -3,1 mkr behövs för att finansiera övriga behov och utmaningar 2019:

Vårdtyngd 3 000
Nya LSS-ärenden 1 850
Heltid som norm 500
Måltidsprojektet 325
Införande av habiliteringsersättning 400
Summa 6 075

Inför åren 2020-21 ökar befolkningen ytterligare och det kommer att finnas behov för fler 
hemtjänsttimmar, boendeplatser och fler ärenden inom LSS. Dessutom ska ”heltid som norm” vara 
infört vilket troligtvis medför ytterligare ökade kostnader. Detta innebär ännu fler förändringar och 
anpassningar i verksamheten om inte sektorn erhåller mera resurser. Den driftskostnad som 
uppkommer i och med den nya byggnationen av ett särskilt boende i Tibble är även den en 
osäkerhetsfaktor 2021 (18 nya platser).  

2.2.5 Samhällsutveckling
Flertalet av de framtida behov som finns inom sektor Samhällsutveckling löses inom befintlig ram, 
bland annat genom omprioriteringar, och äskas inte i budgetförslaget. De stora volymerna för sektorn 
ligger framförallt i investeringsbudgeten (sidorna 12-13).

Nr Prioriterade äskanden 2019 2020 2021
1 Engångskostnader och tillfälliga bidrag -1 300 -1 300 -1 300
2 Bidrag förrättning ” våra vägar” 1 350 1 350 1 350
3 Räddningstjänstförbund, administration mm 200 200 200

Summa 250 250 250
Tabell 6. nya äskade behov (tkr) för sektor samhällsutveckling.

1. Tidigare engångskostnader och tillfälliga bidrag försvinner.

2. Förrättningskostnader för bildande av vägföreningar. 

3. Uppstartskostnader för det nya räddningstjänstförbundet och administrativa kostnader för köp av 
tjänster från samma förbund.
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2.3 Investeringsbudget 
Leksands kommun har en relativt hög genomsnittlig årlig investeringstakt för sin kommunstorlek. 
Höga investeringsnivåer för kommunen leder till högre genomsnittliga kostnader på grund av ökade 
avskrivningskostnader. Om kommunen inte klarar av att finansiera investeringarna med egna medel 
ökar också räntekostnader på grund av ökad belåning. Det ställer i sin tur krav på sänkta kostnader i 
driftverksamheterna för att nå överskottsmålen. 

2019 2020 2021 2022
TOTALT 
2019-22

Kommunledning 76,9 102,5 37,5 12,5 229,3
Varav Fastighet 69,7 96,9 31,9 6,9 205,3
Varav Gata/park 4,7 3,2 3,2 3,2 14,1
Verksamhetsstöd 2,7 1,7 1,7 1,6 7,8
Lärande och stöd 0,5 0,5
Vård och omsorg 2,1 0,2 0,2 0,1 2,6
Samhällsutveckling 48,1 71,4 58,4 59,6 237,5
Varav exploatering 23,6 20,1 15,0 30,0 88,7
Totalt, inklusive 
exploatering

130,3 175,8 97,8 73,8 477,7

Totalt, exklusive 
exploatering

106,7 155,7 82,8 43,8 389,0

Tabell 7. Investeringsbudget per sektor perioden 2019-22 (mkr).

För kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen, inte 
minst utifrån den bostadsförsörjningsplan som gäller för åren 2016-20 som antogs av fullmäktige 
2015. Planen innebär betydande nybyggnationer av bostäder och en omfattande utbyggnad av 
infrastrukturen, med ett bedömt investeringsvärde på mellan 550-700 mkr. Bostadsförsörjningsplanen 
är en betydelsefull del av kommunens utveckling mot vision 2025 men innebär också stora finansiella 
utmaningar för kommunkoncernen.

Ökade nyinvesteringar i anläggningstillgångar såsom fritidsanläggningar, byggnader och gång- och 
cykelleder innebär oftast även ökade framtida underhållskostnader. Det behövs därför avsättas 
driftmedel för underhåll så att risken minskar för framtida merkostnader.

De större investeringsprojekten för perioden 2019-22 är (mkr):

Projekt Totalt belopp Planerad projekttid
Nytt särskild boende 140,0 2019-2020
Käringberget norra, etapp 1 (exploatering) 53,0 2019-2022
Sporthall 50,0 2020-2021
Generella fastighetsinvesteringar och 
verksamhetsanpassningar av fastigheter

26,0 2019-2022

Moskogsvägen 21,0 2018-2021
Centrumutvecklingen 11,0 2019
Generella investeringar vägar och broar 14,1 2019-2022
Förskolor 38,0 2019-2021
Gång- och cykelvägar 9,0 2019-2021

För detaljer i föreslagen investeringsbudget per investering och sektor, se bilaga 1.

2.3.1 Finansiering av investeringarna
Att klara målet om 100 % självfinansiering bedöms för perioden inte vara möjligt. För att klara en 
finansiering av investeringar uteslutande med egna medel, det vill säga utan ny upplåning, blir taket 
för årliga investeringar högst 60 mkr per år 2019-22. Det bygger dessutom på att kommunen når ett 
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resultat på minst 2 % (cirka 18 mkr) av skatter och bidrag. Nås endast nollresultat kommer bara 40 
mkr kunna självfinansieras årligen.  

Med de höga investeringsnivåerna som råder är det nödvändigt att nå resultatnivåer på långt över 3 % 
av skatter och bidrag för att undvika ökad belåning. Samtidigt finns ett stort behov av investeringar för 
att bibehålla och i vissa fall öka kvaliteten och attraktiviteten i kommunen. Därför föreslås en högre 
investeringstakt uppgående till som mest 175,8 mkr för ett enskilt år för perioden 2019-22. Således nås 
inte målet om självfinansieringsgrad på 100 % för investeringarna, trots en nedgång i 
investeringsnivåerna mot slutet av perioden. 

En stor del av den ökade belåningen beror på bygget av ett nytt äldreboende i egen regi. Utöver det 
nya äldreboendet ökar kommunens belåning med cirka 60 mkr under perioden 2018-22 (totalt 200 
mkr). Kommunens lån uppgår idag till 230 mkr och beslutat lånetak uppgår till 280 mkr. Lånetaket 
behöver under perioden höjas till 430 mkr, en ökning med 150 mkr inklusive det nya äldreboendet.  

3. Sammanfattning
Som nämnts i tidigare års budgetdokument så väntade sämre konjunktur. Nu märks detta av i 
praktiken, speciellt kring skatteutvecklingen, även om det inte är lågkonjunktur än. De demografiska 
utmaningarna blir också allt tydligare. Kraven och förväntningarna på kommunens tjänster ökar, och 
det kommer att saknas arbetskraft. Det är därför av största vikt att vi fortsätter satsa på att uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv och trygg boendeort. Vi måste fortsätta satsa på att 
utveckla verksamheten med hjälp av ny teknik och digitalisering. Och vi behöver hitta samarbeten och 
samverkanslösningar med andra aktörer. 

För att nå visionen 2025 om 18 000 invånare genomförs stora investeringar av kommunen på totalt 
478 mkr under 2019-2022, till detta tillkommer investeringar av kommunala bolagen. Vi ökar 
driftbudgeten för att möjliggöra för fler barn inom skolan och fler äldre inom omsorgen. Det skjuts till 
medel för en ny sporthall och för ett flertal exploateringsprojekt för fortsatt bostadsbyggande. 

För att rymma de satsningar som krävs och möta de utmaningar som finns klarar vi inte resultatmålet 
om 2 % av skatter och bidrag för perioden 2017-2021 då resultatet uppgår till 1,4 %. Det är inte 
acceptabelt på sikt, men enligt planen når vi upp till beslutad nivå i slutet av perioden igen. 

Trots allt detta står Leksands kommun i dagsläget på en relativt stabil finansiell grund. Mycket tack 
vare de goda år som varit, inte minst 2015-17. Kommunen står med andra ord väl rustad att möta de 
ekonomiska utmaningar som vi och övriga kommuner i landet står inför kommande år.

Bilagor:

1. Investeringsbudget 2019-2022
2. Ekonomirapporten maj 2018 - från Sveriges Kommuner och Landsting
3. Risk- och känslighetsanalys
4. Ordlista
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Radetiketter Summa av 2019 Summa av 2020 Summa av 2021
Förvaltningsledning 76 890  102 500  37 500 
Fastighetsansvarig 69 740  96 850  31 850 
Förskolan Myran 12 890  -   -  
Generella fastighetsinvesteringar 4 500  4 500  4 500 
Nytt Särskilt boende Tibble 50 000  90 000  -  
Storkök fasta inventarier 300  300  300 
Tillgänglighetsanpassning  50  50  50 
Verksamhetsanpassningar 2 000  2 000  2 000 
Ny förskola -   -   25 000 

Gator och vägar 4 650  3 150  3 150 
Inventarier offentliga platser 150  150  150 
Lekplatser 500  -   -  
Vägförbättringar 3 000  3 000  3 000 
Åtgärder broar 1 000  -   -  

Kommundirektör 2 500  2 500  2 500 
Förvaltningens reserv 2 500  2 500  2 500 

Lärande och stöd 500  -   -  
Förskolan 500  -   -  
Myran inventarier 400  -   -  
Ny-öppning av Pelikanen 100  -   -  

Samhällsutveckling 39 625  54 905  42 905 
Bygglov -   100  -  
E-tjänst Bygglov -   100  -  

Fritid 1 100  30 000  20 000 
Dockning sporthall -   10 000  -  
Ny sporthall 500  20 000  20 000 
Stråk & kodlås 600  -   -  

Fritid ute 2 350  980  4 130 
Elbil med flak -   -   200 
generella inv fritid 320  100  200 
Granbergets utveckling 200  200  200 
Insjöns ip 150  -   -  
Pistmaskin Granberget -   -   1 000 
renovering Stativ liftar -   -   500 
siljansvallen konsgräs 1 200  -   -  
Siljansvallen löparbanor -   -   1 200 
Siljansvallen renovering 400  -   -  
Snöskoter 2018,granberget 80  80  80 
Spårmaskin Granberget -   -   750 
styrskåp liftar GB -   600  -  

Leksandshallen 100  100  100 
Inventarier, löpande 100  100  100 

Näringsliv 21 100  5 600  2 500 
DV åtgärder Limsjöänget 600  2 000  -  
Exploatering kvarteret Nygård etapp 1 - 8 000  -   -  
Fastighetsförvärv 2 000  2 000  3 000 
Förbindelseväg Limhagen 4 000  -   -  
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Kv Grönstedt 1 300  600  -  
Kärringberget 3 etapp 1 8 000  8 000  -  
Limhagen - 500  - 500  - 500 
Limhagen Noret 20:24 1 600  -   -  
Limhagen Norra (Olsvedsväg 500  1 500  -  
Limsjöänget icatomten 600  - 1 000  -  
Resecentrum Leksand -   -   -  
Tunsta.  3 000  1 000  -  
Åkerö 13:13 7 000  -   -  
Åkerö 3.0 -   -   -  
Åkerö projektering 1 000  - 8 000  -  

Plan, karta, mät 100  50  100 
programvaror digitalisering 100  50  100 

Räddningstjänst -   500  1 000 
Kompressor -   500  -  
Räddningsbåt -   -   1 000 
Skylift -   -   -  

Samhällsutveckling 11 500  -   -  
Centrumutvecklingen etapp 5 11 000  -   -  
Förstudie Infartsprojekt Insjön 500  -   -  

Serviceavdelningen 200  200  200 
Limsjörundan 100  100  100 
Rastplatser byte av tak 100  100  100 

Strategisk planering 100  100  100 
Utsmyckningsgruppen 100  100  100 

Trafikingenjör 3 075  17 275  14 775 
Gatubelysning byar 75  75  75 
Gång- och cykelvägar 500  5 500  3 000 
Moskogsvägen 500  10 000  10 000 
Reinvestering vägbelysning 1 300  1 300  1 300 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400  400  400 
Belysning Solvändan 300  -   -  

Verksamhetsstöd 2 670  1 740  1 730 
IT-avdelningen 1 640  1 200  1 200 
Digitalisering e-tjänster 200  100  100 
Ny- och reinvestering  av servrar 1 000  1 000  1 000 
Serverrum, hos räddningstjänsten 340  -   -  
Underhåll fastighetsnätverk 100  100  100 

Kostavdelningen 830  440  330 
Gästishallen restaurering 400  -   -  
Inventarier Kost 430  440  330 

Städavdelningen 200  100  200 
Inventarier Städ 200  100  200 

Vård och omsorg 2 100  175  175 
Ordinärt boende 100  175  175 
Digitala lås ordinärt boende 2017 -   75  75 
Välfärdsteknik kameror 100  100  100 

Särskilt boende 2 000  -   -  
Trygghetssystem Särskilt boende 2 000  -   -  

Totalsumma 121 785  159 320  82 310 
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Summa av 2022
12 500 
6 850 
-  

4 500 
-  
300 
50 

2 000 
-  

3 150 
150 
-  

3 000 
-  

2 500 
2 500 
-  
-  
-  
-  

44 105 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
380 
-  
100 
200 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
80 
-  
-  
100 
100 

34 500 
-  
-  
-  
-  
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-  
-  

- 500 
-  
-  
-  

20 000 
-  
-  

15 000 
-  
50 
50 

7 000 
-  
-  

7 000 
-  
-  
-  
200 
100 
100 
100 
100 

1 775 
75 
-  
-  

1 300 
400 
-  

1 630 
1 200 
100 

1 000 
-  
100 
330 
-  
330 
100 
100 
100 
100 
-  
100 
-  
-  

58 335 
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ANSVAR Sektor Projekt
Kommundirektör Förvaltningsledning Förvaltningens reserv
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Verksamhetsanpassningar
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Tillgänglighetsanpassning 
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Generella fastighetsinvesteringar
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Förskolan Myran
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Nytt Särskilt boende Tibble
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Ny förskola
Fastighetsansvarig Förvaltningsledning Storkök fasta inventarier
Gator och vägar Förvaltningsledning Inventarier offentliga platser
Gator och vägar Förvaltningsledning Lekplatser
Gator och vägar Förvaltningsledning Vägförbättringar
Gator och vägar Förvaltningsledning Åtgärder broar
IT-avdelningen Verksamhetsstöd Underhåll fastighetsnätverk
IT-avdelningen Verksamhetsstöd Serverrum, hos räddningstjänsten
IT-avdelningen Verksamhetsstöd Digitalisering e-tjänster
IT-avdelningen Verksamhetsstöd Ny- och reinvestering  av servrar
Kostavdelningen Verksamhetsstöd Gästishallen restaurering
Kostavdelningen Verksamhetsstöd Inventarier Kost
Städavdelningen Verksamhetsstöd Inventarier Städ
Förskolan Lärande och stöd Myran inventarier
Förskolan Lärande och stöd Ny-öppning av Pelikanen
Särskilt boende Vård och omsorg Trygghetssystem Särskilt boende
Ordinärt boende Vård och omsorg Välfärdsteknik kameror
Ordinärt boende Vård och omsorg Digitala lås ordinärt boende 2017
Samhällsutveckling Samhällsutveckling Förstudie Infartsprojekt Insjön
Samhällsutveckling Samhällsutveckling Centrumutvecklingen etapp 5
Plan, karta, mät Samhällsutveckling programvaror digitalisering
Strategisk planering Samhällsutveckling Utsmyckningsgruppen
Trafikingenjör Samhällsutveckling Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Trafikingenjör Samhällsutveckling Moskogsvägen
Trafikingenjör Samhällsutveckling Gång- och cykelvägar
Trafikingenjör Samhällsutveckling Belysning Solvändan
Trafikingenjör Samhällsutveckling Reinvestering vägbelysning
Trafikingenjör Samhällsutveckling Gatubelysning byar
Bygglov Samhällsutveckling E-tjänst Bygglov
Räddningstjänst Samhällsutveckling Kompressor
Räddningstjänst Samhällsutveckling Räddningsbåt
Räddningstjänst Samhällsutveckling Skylift
Näringsliv Samhällsutveckling Förbindelseväg Limhagen
Näringsliv Samhällsutveckling Resecentrum Leksand
Näringsliv Samhällsutveckling Fastighetsförvärv
Näringsliv Samhällsutveckling Åkerö projektering
Näringsliv Samhällsutveckling Åkerö 13:13
Näringsliv Samhällsutveckling Limhagen Noret 20:24
Näringsliv Samhällsutveckling Limsjöänget icatomten
Näringsliv Samhällsutveckling DV åtgärder Limsjöänget
Näringsliv Samhällsutveckling Exploatering kvarteret Nygård etapp 1
Näringsliv Samhällsutveckling Kärringberget 3 etapp 1
Näringsliv Samhällsutveckling Limhagen
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Näringsliv Samhällsutveckling Kv Grönstedt
Näringsliv Samhällsutveckling Limhagen Norra (Olsvedsväg
Näringsliv Samhällsutveckling Åkerö 3.0
Näringsliv Samhällsutveckling Tunsta. 
Fritid Samhällsutveckling Stråk & kodlås
Fritid Samhällsutveckling Ny sporthall
Fritid Samhällsutveckling Dockning sporthall
Fritid ute Samhällsutveckling Granbergets utveckling
Fritid ute Samhällsutveckling Insjöns ip
Fritid ute Samhällsutveckling Snöskoter 2018,granberget
Fritid ute Samhällsutveckling generella inv fritid
Fritid ute Samhällsutveckling styrskåp liftar GB
Fritid ute Samhällsutveckling siljansvallen konsgräs
Fritid ute Samhällsutveckling Siljansvallen renovering
Fritid ute Samhällsutveckling Siljansvallen löparbanor
Fritid ute Samhällsutveckling Pistmaskin Granberget
Fritid ute Samhällsutveckling Spårmaskin Granberget
Fritid ute Samhällsutveckling Elbil med flak
Fritid ute Samhällsutveckling renovering Stativ liftar
Leksandshallen Samhällsutveckling Inventarier, löpande
Serviceavdelningen Samhällsutveckling Limsjörundan
Serviceavdelningen Samhällsutveckling Rastplatser byte av tak
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2019 2020 2021 2022
2 500  2 500  2 500  2 500 
2 000  2 000  2 000  2 000 

50  50  50  50 
4 500  4 500  4 500  4 500 
12 890  -   -   -  
50 000  90 000  -   -  

-   -   25 000  -  
300  300  300  300 
150  150  150  150 
500  -   -   -  

3 000  3 000  3 000  3 000 
1 000  -   -   -  
100  100  100  100 
340  -   -   -  
200  100  100  100 

1 000  1 000  1 000  1 000 
400  -   -   -  
430  440  330  330 
200  100  200  100 
400  -   -   -  
100  -   -   -  

2 000  -   -   -  
100  100  100  100 
-   75  75  -  
500  -   -   -  

11 000  -   -   -  
100  50  100  50 
100  100  100  100 
400  400  400  400 
500  10 000  10 000  -  
500  5 500  3 000  -  
300  -   -   -  

1 300  1 300  1 300  1 300 
75  75  75  75 
-   100  -   -  
-   500  -   -  
-   -   1 000  -  
-   -   -   7 000 

4 000  -   -   -  
-   -   -   20 000 

2 000  2 000  3 000  -  
1 000  - 8 000  -   -  
7 000  -   -   -  
1 600  -   -   -  
600  - 1 000  -   -  
600  2 000  -   -  

- 8 000  -   -   -  
8 000  8 000  -   -  

- 500  - 500  - 500  - 500 
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1 300  600  -   -  
500  1 500  -   -  
-   -   -   15 000 

3 000  1 000  -   -  
600  -   -   -  
500  20 000  20 000  -  
-   10 000  -   -  
200  200  200  200 
150  -   -   -  
80  80  80  80 
320  100  200  100 
-   600  -   -  

1 200  -   -   -  
400  -   -   -  
-   -   1 200  -  
-   -   1 000  -  
-   -   750  -  
-   -   200  -  
-   -   500  -  
100  100  100  100 
100  100  100  100 
100  100  100  100 
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7. Risk- och känslighetsanalys
I följande kapitel presenteras, de för kommunen, kända ekonomiska risker för Leksands kommun 
under mål och budgetperioden 2019-2021. I övrigt analyseras även hur Leksands kommun påverkas 
ekonomiskt av exempelvis räntehöjningar, löneökningar och ökat antal invånare.

7.1 Riskanalys
• Det finns ytterligare tecken på konjunkturavmattning både i Sverige och internationellt, vilket 

skulle kunna leda till snabbare tillväxt fall, lägre sysselsättning och därmed lägre intäkter för 
kommunen kommande år än vad som ingår i budgetförutsättningarna. 

• Beräkningarna av pensionsskulden och dess förändring är fortsatt osäkra. Exempelvis pågår för 
närvarande en utredning om RIPS-räntans (räntan används som kalkylränta för beräkningen av 
pensionsskulden) beräkning, vilket kan få negativa resultateffekter. Senast räntan ändrades 2013 
påverkade det kommunens resultat med -3,0 mkr. 

• Just nu genomförs stora exploateringsprojekt i kommunen, där finansieringen utgår ifrån att hela 
kostnaden täcks av intäkter vid försäljning. Omvärldsfaktorer som ränteläge, arbetsmarknad, med 
mera kan påverka betalnings-förmågan/viljan hos kommande köpare.  

7.2 Känslighetsanalys
Nedan redovisas ett antal olika variabler av större ekonomisk betydelse för kommunen och beräknad 
resultatpåverkan av dessa. Syftet är att ge en översiktlig bild av olika möjliga åtgärder och tänkbara 
händelser och ekonomiska konsekvenser.

Utdebitering skatt 

En skattehöjning med 50 öre motsvarar cirka 17 mkr i ökade skatteintäkter för kommunen.

Invånarantal
Invånarantalet påverkar bland annat statsbidrag och skatteintäkter. Skulle invånarantalet förändras med 
100 personer förändras de budgeterade totala skatteintäkterna i genomsnitt med ca 3,4 mkr, dock med 
stora variationer beroende på demografisk och socioekonomisk struktur på invånarna som flyttar in/ut. 

Personalkostnadsförändringar
Varje procentenhets förändring av lönesumman utgör en förändring av personalkostnaderna med 6 
mkr per år. En förändring med motsvarande 10 heltidstjänster innebär en kostnadsförändring med 
cirka 4,5 mkr per år, beräknat utifrån genomsnittlig lönenivå i kommunen. 

Kostnadsförändringar
Kostnadsförändringar i köpta varor och tjänster med 1 procentenhet kostar cirka 2,9 mkr/år. 

Räntor
Skulle räntan på de lånen som behöver läggas om höjas med 1 procentenhet skulle den årliga 
kostnaden öka med cirka 0,8 mkr. Men 83 % av kommunens lån är bundna , men 35 % av kommunens 
lån förfaller fram till utgången av 2019. På lång sikt skulle en räntehöjning med 1 procentenhet öka 
kostnaderna med 2,3 mkr per år, med lånenivån per juli 2018. 

Taxor och avgifter
En teoretisk förändring av samtliga taxor och avgifter med 1,0 procentenhet skulle innebära en 
intäktsförändring med cirka 2,0 mkr per år. De taxor som kommunen själv styr över uppgår till 33 mkr 
per år. En höjning av dessa med 1 procentenhet skulle generera 0,3 mkr per år. 
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Till Kommunfullmäktige i Leksands Kommun 2018-10-21

Motion om delning av utskott 

Utskottet Lärande och Stöd representerar några av de tyngsta ekonomiska verksamheterna i 
kommunen. Det ställer stora krav på oss fritidspolitiker inför beslutsfattandet. Att alla skulle 
mäkta med att sätta sig in i dessa komplexa verksamheter för att genomföra kvalitativa 
beslut, synes tämligen orimligt. Det är omfattande beslutsunderlag att läsa in för utskottets 
ledamöter.

Bästa sätt att bygga kompetens hos våra folkvalda, torde vara att dela upp utskottet till två 
nya utskott. Ett för Lärande och ett  för Stöd.  Redovisningsmässigt blir det mer tydligt var 
problemen sitter. Att redovisa en klumpsumma som omfattar två vitt skilda 
verksamhetsområden ger ingen bra överskådlighet. Det är också risk att väljarna uppfattar 
att skolan är den enda boven i dramat när underskott uppstår.

Med stöd av ovan resonemang yrkar jag bifall till vår motion om att dela upp Lärande och 
Stöd till två utskott.

För Bygdepartiets fullmäktigegrupp

Jimmy Karlsson, gruppledare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 134 Dnr 2018/1366

Dataskyddsombud för kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler 
om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordningen behöver Leksands 
kommuns myndigheter utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, utföra 
tillsyn, anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson mellan 
kommunen och datainspektionen. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning inom organisationen och 
placeras direkt under kommundirektören. 

Finansiering
Kommuns dataskyddsombud finansieras genom att kommunen säljer tjänst 
som dataskyddsombud till Leksandsbostäder AB. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Andrew Tutt-Wixner, daterat 2018-09-27

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för kommunfullmäktige 

i Leksands kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2018-10-25

Referens
Dnr 2018/1366 2018.8335

Övrigt
Andrew Tutt-Wixner, 80101
andrew.tutt-wixner@leksand.se

Antagande av dataskyddsombud för 
kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler 
om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordningen behöver Leksands 
kommuns myndigheter utse ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, utföra 
tillsyn, anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson mellan 
kommunen och datainspektionen. 

Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning inom organisationen och 
placeras direkt under kommundirektören. 

Finansiering
Kommuns dataskyddsombud finansieras genom att kommunen säljer tjänst 
som dataskyddsombud till Leksandsbostäder AB. 

Förslag till beslut
Utse Andrew Tutt-Wixner som dataskyddsombud för kommunfullmäktige i 
Leksands kommun.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Andrew Tutt-Wixner för vidarebefordran till berörda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 132 Dnr 2016/1259

Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer följt upp 2016 års 
revisionsrapport avseende granskning av kompetensförsörjning. Detta med 
anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att 
verksamheterna utvecklas.

Revisionens sammanfattande bedömning är att Leksands kommun har ett 
stort fokus på arbetsgivarfrågorna och åtgärder för att stärka kommunen som 
arbetsgivare. 

Det finns dock några utvecklingsområden:

 Ta fram en sammanhållen kompetensförsörjningsplan med analyser 
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt 
strategier, mål och aktiviteter föra att klara kompetens-
försörjningskravet.

 Genomföra systematiska analyser av sjukfrånvaron inom samtliga 
verksamhetsområden.

 Regelbundet följa upp att avgångssamtal erbjuds alla som slutar sin 
anställning i kommunen för att säkerställa att samtliga chefer följer 
rutinerna för avgångssamtal.

 Ta fram rutiner för hur kommunen som arbetsgivare ska ta till vara 
det som framkommer vid avgångssamtal så att det kan användas som 
ett underlag till åtgärder och utveckling av kommunen som 
arbetsgivare.

 Följa upp att respektive chef följer rutinerna och analyserar 
medarbetarundersökningarna samt vidtar åtgärder med anledning av 
resultatet.

HR-chef, Hanna Trädgård-Oscarsson, har upprättat yttrande över 
revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2018-10-08, 
§ 69
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson daterat 
2018-09-10

HR-chefens svar på KPMG:s uppföljning av 2016 års revisionsrapport 
avseende granskning av kompetensförsörjning

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna HR-chefens yttrande och överlämna det till kommunens 

revisorer och dess revisorsbiträde på KPMG.

Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde

HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson

Kommunfullmäktige för kännedom
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2018-10-09

Referens
Dnr 2016/1259 2018.7751

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

Revisionsrapport avseende kompetensförsörjning

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer följt upp 2016 års 
revisionsrapport avseende granskning av kompetensförsörjning. Detta med 
anledning av att de granskningsinsatser som genomförs ska leda till att 
verksamheterna utvecklas.

KPMG:s sammanfattande bedömning är att Leksands kommun har ett stort 
fokus på arbetsgivarfrågorna och åtgärder för att stärka kommunen som 
arbetsgivare. Det finns dock några utvecklingsområden:

 Ta fram en sammanhållen kompetensförsörjningsplan med analyser 
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt 
strategier, mål och aktiviteter föra att klara 
kompetensförsörjningskravet.

 Genomföra systematiska analyser av sjukfrånvaron inom samtliga 
verksamhetsområden.

 Regelbundet följa upp att avgångssamtal erbjuds alla som slutar sin 
anställning i kommunen för att säkerställa att samtliga chefer följer 
rutinerna för avgångssamtal.

 Ta fram rutiner för hur kommunen som arbetsgivare ska ta till vara 
det som framkommer vid avgångssamtal så att det kan användas som 
ett underlag till åtgärder och utveckling av kommunen som 
arbetsgivare.

 Följa upp att respektive chef följer rutinerna och analyserar 
medarbetarundersökningarna samt vidtar åtgärder med anledning av 
resultatet.

HR-chef, Hanna TrädgårdOscarsson, har upprättat yttrande över 
revisionsrapporten.

Förslag till beslut
Godkänna HR-chefens yttrande och överlämna det till KPMG.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna TrädgårdhOscarsson daterat 

2018-09-10

2. HR-chefens svar på KPMG:s uppföljning av 2016 års 
revisionsrapport avseende granskning av kompetensförsörjning.
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Leksands kommun

Datum
2018-10-09 Referens

Dnr 2016/1259
Sida
2(2)

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
1. KPMG

2. HR-chef Hanna TrädgårdhOscarsson
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Leksands kommun
Webbplats
www.leksand.se

E-post
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
Verksamhetsstöd och service
HR-avdelningen
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
Kundtjänst 0247-800 00

Bankgiro
985-2971

Sida
1(3)

Datum
2018-09-10

Verksamhetsstöd
Hanna Trädgårdh Oscarsson

Uppföljning revision kompetensförsörjning KPMG
Uppföljning av revision Dnr 2016/1259

Rekommendationer från KPMG utifrån uppföljning av 2016 års 
rapport:

Ta fram en sammanhållen kompetensförsörjningsplan med analyser 
av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt samt 
strategier, mål och aktiviteter för att klara 
kompetensförsörjningsbehovet. 

HR-avdelningen arbetar aktivt med olika insatser gällande kommunens 
arbetsgivarvarumärke för att stärka detta och bidra till att kommunen 
uppfattas som en än mer attraktiv arbetsgivare. Sektorerna gör sedan tidigare 
analyser av inom vilka yrkeskategorier det finns behov av insatser för att 
vara konkurrenskraftig i framtida kompetensförsörjning och HR-avdelningen 
samordnar dessa. Bland annat arbetet med yrkesmässa samt praktikplatser är 
en del i detta arbete. HR-avdelningen ser även över rekryteringsprocessen 
och reviderar dess olika delar samt är på väg att implementera ett nytt 
digitalt system. Detta för att mer effektivt kunna förstärka 
kandidatupplevelsen och därmed öka attraktionskraften. HR-avdelningen är 
på väg in i flera nya styr- och stödsystem vilka har andra möjligheter än 
tidigare vad gäller inventering av kompetens. 

HR-avdelningen har deltagit i SKL-utbildning vad gäller ”Kompetensprojekt 
i praktiken”. Utifrån bland annat detta hölls under våren ett ledarforum 
gällande ledarskap, kompetens samt vilka förmågor/beteenden/egenskaper 
som är viktiga för framtiden.

En kommungemensam strategi för kompetensförsörjning är en övergripande 
helhetsprocess vilken utgår ifrån att samlas kring begreppet kompetens och 
vilka förmågor och beteenden som kommer att vara behövda i framtiden. 
Detta är en viktig del i HR-avdelningens samarbete med alla delar av 
organisationen och för att stärka processerna för ett av kommunens 
övergripande mål - att vara en attraktiv arbetsgivare. Under hösten 2018 
arbetas aktivt med att dokumentera kompetensförsörjningsplaner och HR-
avdelningen har bland annat en praktikant från PAL-program för att vara 
behjälplig i detta arbete.

170



Leksands kommun
Datum
2018-09-10

Sida
2(3)

• Genomföra systematiska analyser av sjukfrånvaron inom samtliga 
verksamhetsområden. 

Statistik gällande sjukfrånvaro redogörs av HR-avdelningen i 
kommunledningsgrupp samt i central samverkan. Alla chefer har tillgång till 
sjukfrånvaro för respektive ansvarsområde. Ansvaret ligger hos respektive 
chef, med grupp- och medarbetarkännedom, att analysera anledning till 
sjukfrånvaro för den egna enheten. HR-avdelningen agerar i samverkan med 
berörda chefer utifrån ett övergripande perspektiv då signaler kommer från 
organisationen vilket visar på behov av insatser eller förebyggande åtgärder. 
Vid sådana insatser gör HR-avdelningen en övergripande analys om 
liknande situationer förekommer inom olika delar av organisationen.

Under 2017/2018 har en insats gjorts där man från HR-avdelningen jämförde 
såväl korttids- som långtidsfrånvaro i kommunen. Informationen gick ut till 
alla chefer med information gällande respektive chefsområdes 
sjukskrivningar där man även erbjud stöd och hjälp gällande förslag på 
aktiviteter. Dialog gällande detta har förts i kommunledning samt i 
ledningsgrupp för respektive sektor. HR-avdelningen planerar att arbeta än 
mer riktat till respektive sektor för att vara organisationen behjälplig med 
analys, åtgärder och uppföljning gällande sjukfrånvaron. 

Regelbundet följa upp att avgångssamtal erbjuds alla som slutar sin 
anställning i kommunen för att säkerställa att samtliga chefer följer 
rutinerna för avgångssamtal.

Ta fram rutiner för hur kommunen som arbetsgivare ska ta till vara 
det som framkommer vid avgångssamtal så att det kan användas 
som ett underlag till åtgärder och utveckling av kommunen som 
arbetsgivare.

Mallar och rutiner för avgångssamtal finns och dessa är tillgängliga via vårt 
intranät. Dock finns ett behov av att säkerställa och informera om vikten av 
att dessa genomförs då det är ett led i arbetet med vårt arbetsgivarvarumärke. 
I arbetet med nya styr- och stödsystem för HR-området samt med anledning 
av kommunens digitaliseringsarbete ska detta arbete fortsätta att arbetas i 
den processen. Tänkt är att ett automatgenererat mail med länk till enkät ska 
utgå då det kommer till löneenhetens kännedom att en medarbetare slutar. På 
detta sätt säkerställer vi att alla medarbetare erbjuds att lämna information 
anonymt vad gäller synpunkter och förbättringsåtgärder gällande 
arbetsplatsen. 
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Följa upp att respektive chef följer rutinerna och analyserar 
medarbetarundersökningarna samt vidtar åtgärder med anledning 
av resultatet

Alla verksamheter tar del av resultat av denna undersökning. Alla chefer får 
gemensam information om det övergripande sammanställda resultatet och får 
sedan ut resultat för respektive verksamhet att arbeta med. HR-avdelningen 
gör en övergripande analys av om och varför liknande resultat framkommer i 
olika delar av organisationen och gör sedan ett förslag på insats och åtgärd 
till kommunledning. HR-avdelningen är även med i framtagande, 
uppföljning och omarbetning av frågor i medarbetarenkäten. 

Alla chefer i kommunen har krav på att arbeta tillsammans med sina 
medarbetare och diskutera respektive verksamhets resultat. Utifrån detta 
arbete ska sedan åtgärder utifrån resultatet rapporteras till HR-avdelningen. 
HR har en helhetsbild av resultat och hur verksamheterna arbetar med 
medarbetarenkäten. 
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Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 133 Dnr 2018/997

Yttrande över granskningsrapport om hemtjänst

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat 
hemtjänsten. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en 
ändamålsenlig struktur och systematik i ledning och styrning men att vissa 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa effektivt resursutnyttjande samt 
kvalitet för brukarna. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Revisonens synpunkt: Se över arbetet med resursplanering.
Föreslagen åtgärd: De som arbetar med resursplanering inom hemtjänsten 
har samlokaliserats vilket gett en ökad samverkan mellan 
hemtjänstgrupperna. Frågor rörande bemanningsenheten gällande öppettider, 
hur de skall vara organiserade med mera kommer att tas upp vidare i 
kommunens styrgrupp för bemanningsenheten. 

Revisonens synpunkt: Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat 
vikariebehov, effektivisera vikariehanteringen samt öka flexibiliteten mellan 
hemtjänstgrupperna.
Föreslagen åtgärd: Årets brist på vikarier har lett till ökad flexibilitet 
mellan hemtjänstgrupperna, flera av personalen arbetar nu i flera olika 
hemtjänstgrupper. Arbete pågår med ”Heltid som norm” vilket kommer att 
leda till ökad flexibilitet och en annan grundbemanning. En översyn av 
hemtjänstens organisation är gjord, vilket har lett till tydligare uppdrag både 
för enhetschef och gruppledare/planerare. 

Revisonens synpunkt: Säkerställa att första kunden besök genomför enligt 
rutin.
Föreslagen åtgärd: En ny rutin har upprättats där enhetschef gör första 
kundbesöket, detta följs upp månatligen av ledningsgrupp. När en ny kund 
får ett beslut planeras ett hembesök inom 2 veckor. 
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Sammanträdesdatum
2018-10-22

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Revisonens synpunkt: Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) 
finns upprättade: 
Föreslagen åtgärd: Ny rutin har upprättats där gruppledare/planerare 
ansvarar för att IGP alltid är aktuell. Detta följs upp och kontrolleras i 
enlighet med internkontrollplanen. Ny mall har gjorts för att snabbt kunna 
kontrollera samt säkerställa att alla kunder har en aktuell IGP.

Beslutsunderlag
Utdrag ur skottet för lärande och stöds sammanträdesprotokoll, daterat 2018-
09-25, § 44

Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-03

Granskningsrapport KPMG, daterad 2018-06-13

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna de föreslagna åtgärderna.

2. Anta yttrandet och översända det till revisionen.

Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde

Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg

Kommunfullmäktige för kännedom
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Datum
2018-07-10

Referens
Dnr 2018/997  

Vård och omsorg
Marie van Geffen Blomberg, 0247-804 61
marie.van.geffen.blomberg@leksand.se

Granskningsrapport - Hemtjänst

Beskrivning av ärendet

KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat 
hemtjänsten. Den sammanfattande bedömningen är att det finns en 
ändamålsenlig struktur och systematik i ledning och styrning men att vissa 
åtgärder behöver vidtas för att säkerställa effektivt resursutnyttjande samt 
kvalitet för brukarna. 

Nedanstående punkter behöver säkerställas enligt revisionen.

Sektorns/avdelningens bedömning
 Se över arbetet med resursplanering:
Åtgärd: De som arbetar med resursplanering inom hemtjänsten har 
samlokaliserats vilket gett en ökad samverkan mellan hemtjänst grupperna. 
Frågor rörande bemanningsenheten gällande öppettider, hur de skall vara 
organiserade mm kommer att tas upp vidare i kommunens styrgrupp för 
bemanningsenheten. 

 Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, 
effektivisera vikariehanteringen samt öka flexibiliteten mellan 
hemtjänstgrupperna:

Åtgärd: Årets brist på vikarier har lett till ökad flexibilitet mellan 
hemtjänstgrupperna, flera av personalen arbetar nu i flera olika 
hemtjänstgrupper. Arbete pågår med ”heltid som norm” vilket kommer att 
leda till ökad flexibilitet och en annan grundbemanning. En översyn av 
hemtjänstens organisation är gjord, vilket har lett till tydligare uppdrag både 
för enhetschef och gruppledare/planerare. 

 Säkerställa att första kunden besök genomför enligt rutin:
Åtgärd: En ny rutin har upprättats där enhetschef gör första kundbesöket, 
detta följs upp månatligen av ledningsgrupp. När en ny kund får ett beslut 
planeras ett hembesök in inom 2 veckor. 

 Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade: 
Åtgärd: Ny rutin har upprättats där gruppledare/planerare ansvarar för att 
IGP alltid är aktuell. Detta följs upp och kontrolleras i enlighet med 
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internkontroll planen. Ny mall har gjorts för att snabbt kunna kontrollera 
samt säkerställa att alla kunder har en aktuell IGP.

Förslag till beslut
godkänna de föreslagna åtgärderna
anta yttrandet och översända det till revisionen

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-08-03
Granskningsrapport KPMG, daterad 2018-06-13

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef för vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende, Marie van Geffen Blomberg
Revisionen
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