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Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 25 november 2019 kl. 18:30

Information
Fullmäktiges ledamöter bjuds in till kulturhusets bildspelsrum för att se 
dokumentärfilmen Rullbrädsåkning förbjuden, måndagen 25 november 
ca. kl. 20.00, efter att fullmäktiges sammanträde avslutats. Filmen handlar 
tillkomsten av skateboardparken på Siljansvallen och pågår ca. 60 minuter.

Filmen är en del av Skatescen Leksand, som är ett Leader-finansierat projekt 
som drivs av Leksands kommun i samarbete med Leksands extrema 
idrottsförening, LEIF. Projektet pågår under perioden april 2018-mars 2020.

Ärenden med förslag till beslut

1 Information om Skatescen Leksand
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Folkhälsoplanerare Lena Ryen Laxton samt Mattias Gyllenhak Liss 
och Martin Sandström Rimsbo från Skatescen Leksand informerar 
muntligen om projektet. (ca 10 min)

2 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med 
helårsprognos.

2019/602

3 VA-taxa 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2020, 
i enlighet med förslaget.

2019/1216
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4 Avfallstaxa 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta avfallstaxa för 2020, i enlighet med förslaget.

2019/1218

5 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, i 

enlighet med förslaget. 
2. Taxa ska tillämpas från den 14 december 2019 och ersätter 

tidigare taxa, beslutad av fullmäktige 2014-11-24, § 34.
3. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där 
timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med 
den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift. Detsamma 
gäller ärenden som rör registreringar som inkommit under denna 
period.

2019/973

6 Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda 

boende, i enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för 

år 2022.

2016/625

7 Avtalssamverkan med Rättviks kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med 

Rättviks kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för 
att på så vis förstärka och effektivisera 
tjänstemannaorganisationerna och leveransförmågan i båda 
kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk 
samordning mellan enheter i kommunerna, under förutsättning 
att verksamhet och budget kan regleras via avtalssamverkan och 
att den politiska styrningen inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir 
aktuellt.

2019/1076
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8 Detaljplan för Åkerö brofäste, Järnavägen-Insjövägen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), i enlighet 
med förslaget.

2013/1046

9 Reglemente för krisledningsnämnd
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Reglemente för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av 

kommunfullmäktige 2016-09-19.

2019/1122

10 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för 
Leksands kommun”.

2018/1445

11 Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022”, i enlighet med förslaget.

2019/1121

12 Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och 
Vansbro
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna medlemskap för Vansbro kommun och Malung-Sälens 
kommun i Gysam från 1 januari 2020.

2019/1237

13 Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna, i enlighet med 
förslaget.

2019/1276
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14 Avsägelser och fyllnadsval
Eventuella förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande
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Sammanträdesdatum
2019-09-24

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 93 Dnr 2019/602

Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med 
helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Ett delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos har tagits fram. 
Prognosticerat resultat för kommunen är -13,6 Mkr, mot budgeterat resultat -
14,0 Mkr. Avvikelse utfall mot budget är därmed +0,4 Mkr. Resultatet 
motsvarar ett underskott på -1,5 % av skatter och generella statliga bidrag, 
mot budget -1,6 %. 
Förändringen mot prognos per april månad är +3,7 mkr. Verksamheternas 
(driftens) avvikelse mot budget uppgår till -6,3 Mkr. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli -13,6 mkr. Detta 
underskott planeras att täckas upp med resultatutjämningsreserven för att 
undvika ett negativt balanskravsresultat. 

Beslutsunderlag
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med helårsprognos

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med helårsprognos.

Kommunstyrelsens beslut
1. Översända delårsbokslutet till kommunens revisorer för granskning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen och dess biträde
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Delårsrapport med Årsprognos
2019-08-31 

6



Innehåll
Innehåll ..................................................................2

Sammanfattning ............................................................1

Mål för god ekonomisk hushållning .........................................3

VERKSAMHETSMÄSSIG MÅLUPPFYLLELSE ............................................................................................................3
FINANSIELL MÅLUPPFYLLELSE............................................................................................................................14
BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV........................................................................16

Framtiden ................................................................17

UTVECKLINGEN I RIKET ......................................................................................................................................17
UTVECKLINGEN I LEKSANDS KOMMUN ...............................................................................................................17

Händelser av väsentlig betydelse .........................................18

Personal .................................................................19

Ekonomisk redogörelse ....................................................20

DRIFTREDOVISNING ............................................................................................................................................20
INVESTERINGSREDOVISNING ...............................................................................................................................24
KASSAFLÖDE.......................................................................................................................................................25

Kommunkoncernen ..........................................................25

LEKSANDSBOSTÄDER AB ...................................................................................................................................26
LEKSAND VATTEN AB........................................................................................................................................27

Finansiella rapporter ....................................................28

7



1

Sammanfattning
Vid utgången av juli 2019 hade Leksands kommun 15 828 invånare, vilket är den högsta noteringen 
någonsin för kommunen, det är en ökning med 24 stycken nya invånare under året. 

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

Prognosen för investeringar är 103,6 mkr jämfört med budget 171,7 mkr, avvikelserna avser nästan 
uteslutande sådant som inte kommer hinna genomföras/påbörjas i år, men som kommer att utföras 
kommande år istället. Framförallt särskilda boendet Tibble. 

Prognosen för driftresultatet visar på ett underskott på –13,6 mkr, motsvarande -1,5 % procent av 
skatter och bidrag. Den reviderade budgeten för året är -14,0 mkr (-1,6 %), jämfört med budget är 
avvikelsen +0,4 mkr. Kommunens mål är 2 % överskott över perioden 2017-2021, medan resultatet 
uppgår till –0,3 %.

Balanskravsresultatet (resultatet rensat för realisationsvinster), som enligt kommunallagen skall vara 
positivt, nås inte på grund av att det resultatet väntas bli – 13,6 mkr (-1,5 %). 

Sektorerna prognosticeras göra ett underskott på -6,3 mkr under året. Det är väsentligt att nödvändiga 
åtgärder vidtas för en budget i balans till kommande år och på sikt ett positivt resultat på minst 2 
procent av skatter och bidrag.  

Av de fem finansiella målen förväntas inget nås.  

Måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen utvärderas i årsredovisningen, då många mäts efter 
delårsrapporten. 

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

För Leksandsbostäder AB uppgår det prognosticerade resultatet till +9,0 mkr (budget 5,7 mkr). I juli 
var det inflyttning i de 45 lägenheterna i kv. Snedkanten i Leksand och planering pågår på cirka 25 
stycken lägenheter på kvarteret Storgärdet. 

För Leksand Vatten AB är prognosen -4,2 mkr (budget -7,3 mkr). Ett flertal investeringsprojekt pågår 
under 2019, ombyggnad av Leksands reningsverk, överföringsledning mellan Tällberg och Övermo 
samt renovering av Djura reningsverk.  

Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar som kräver omprioriteringar, 
effektiviseringar och nya arbetssätt för att nå god ekonomisk hushållning. Det kommer att krävas ett 
alltmer digitalt arbetssätt och att fortsattä 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. 
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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. 

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 och delvis 
reviderades 2019.

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. 

Utvärdering av de tolv stycken verksamhetsmässiga målen sker i årsredovisningen, detta då många 
indikatorer mäts efter delårsrapporten. Av de finansiella målen nås noll 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
Måluppfyllelsen för de politiska målen redovisas enligt en tregradig färgskala.
Hög måluppfyllelse  
Godkänd måluppfyllelse  
Låg måluppfyllelse  

För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland 
jämförande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mellersta 
kvartilen (de 50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den nedre kvartilen (de 
25% lägsta i riket)

Finns ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög 
måluppfyllelse.

I delårsbokslutet redovisas de resultat som är klara hittills. Ej färgsatta resultat innebär att det är för 
tidigt på året för att jämföra sig nationellt.

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

Indikatorer Resultat 2019
Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av 
alla gällande detaljplaner 31/12, antal/1000 invånare 25.6 (slutresultat kommer senare under året)
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 
invånare

0.5 (slutresultat kommer senare under året)
Antal färdigställda villor jan-mars 2018 = 9
Antal färdigställa villor jan-augusti 2019= 8
 Totalt 102 ansök/anmälningar jämfört med 90 
2018.

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus (lägenheter) under 
året, antal/1000 invånare 3.1 (slutresultat kommer senare under året)
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Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Etapp 1 i kulturmiljöprogrammet klar i november.
 Se över möjligheten att utveckla våra digitala system för att ytterligare förenkla och effektivisera 

bygglovsförfarandet. Utveckla samrådsprocessen genom nytt upplägg av presentationsmaterial 
och bredare deltagande av representanter för olika frågor kopplade till detaljplanen vid 
samrådsmöte. Utveckla informationsflödet på webb samt sociala medier och ta fram filmer som 
läggs ut inför samråd för en detaljplan.

 Fortsätta arbetet med ny översiktsplan och identifiera framtida.

Kommentarer:
För att fortsatt kunna skapa förutsättningar för byggnation arbetar vi utifrån nuvarande översiktsplan 
och bostadsförsörjningsplan. En del av arbetet med ny översiktsplan, inventeringen av kulturmiljöer 
pågår nu för fullt. Etapp 1 i kulturmiljöprogrammet ska vara klar i november i år och hela programmet 
med etapp 2 planeras vara klar i slutet av 2020. Ny översiktsplan planeras att vara klar till 2022 
beroende på tillgång till planarkitekt.

Leksandsbostäder AB har byggt 45 lägenheter i kvarteret Snedkanten norr om OK/Q8 i centrala 
Leksand. Byggnationen påbörjades under hösten 2017 och blev klar för inflyttning juli 2019.

Arbetet pågår med detaljplanen som vi räknar med ska kunna antas våren 2020. Parallellt med 
planarbetet till exploatering på fastighetsstruktur, infrastruktur, kollektivtrafik till och från området, 
avfallshanteringen samt möjliga etappindelningar och markanvisningsobjekt. Detaljplan för Åkerö 
brofäste planeras att antas innan årsskiftet. Planberedskap kommer att ökas därefter. Just nu pågår 11 
detaljplaner.

Hittills under 2019 har byggavdelningen tagit emot 261 bygglov och bygganmälningar.  

2. Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större 
inflytande och mer utvecklande vardag samt utveckla stödet till anhöriga

Indikator Resultat 2019
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom äldreomsorgen 
och personer med funktionsnedsättning Nov
Andel brukare som upplever att de är nöjd med helhetsbedömningen inom LSS 
verksamheten Nov

Andel anhöriga som är nöjda med det anhörigstöd de erhållit Nov

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Förbättra personalkontinuiteten och höja kundnöjdheten inom hemtjänst
 Arbeta med individuella genomförandeplaner och en bemötandeplan för att öka kundnöjdheten
 Öka delaktighet, trygghet och självständighet hos brukarna inom LSS
 Anhöriga vill ha ännu mer information, råd och stöd från kommunen gällande anhörigstöd

Kommentarer:
Inom hemtjänsten pågår arbete med att återuppta hållbar hemtjänst med bättre planering för både 
kunder och personal som påverkar personalkontinuiteten positivt. Genom att införa heltid som norm 
kommer planeringen att se annorlunda ut och de som är utsedda näransvariga kommer att vara mera 
hos samma kunder. Redan idag planeras samma personal för de mest sårbara och dementa kunder. 
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Den höga sjukfrånvaron gör att det är mycket vikarier inne i verksamheten och stundtals blir det svårt 
med personalkontinuiteten.

Särskilt boende har ökar delaktighet och inflytande och en mer utvecklade vardag för de boende, 
genom att utbildat personalen i rehabilitering ”aktiv och självständig vardag”, vilket ger ett bättre 
förhållningssätt och bemötande.  Prioriterat individuella genomförandeplaner och värdegrundsarbetet, 
vilket ökar personalens medvetande om de äldres möjlighet till inflytande. Satt upp anslagstavlor med 
strukturscheman så det blivit tydligare med information till brukare och anhöriga och de boende kan ta 
del av den aktivitet som passar dem bäst. De har också tagits bort trösklar och det har monterat ramper 
för ökad självständighet så de boende kan ta sig ut själv. 

LSS dagligverksamhet har infört veckomöten och planerade aktiviteter, vilket bidragit till delaktighet 
hos brukarna och brukarna är med och formar aktiviteterna efter sina behov. Aktiviteterna har setts 
över och man har provat på andra aktiviteter, vilket har gjort att brukarna bytt aktiviteter.  Infört 
boenderåd på gruppboende som ökar brukarnas delaktighet där de planerar sina egna aktiviteter.

Det som framkommit i undersökningen om anhörigstöd är att de anhöriga vill ha ännu mer 
information, råd och stöd. Detta tas upp kontinuerligt på verksamhetsmöten, handläggarna informerar 
om anhörigstöd på hembesöken, vårdplaneringar och vid offentliga möten. 

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

Indikatorer Resultat 2019

Andel årsarbetare med förskollärarexamen v. 17

Antal barn per årsarbetare v. 15

Andel personal som aktivt arbetar med läslyftet och/eller litteraturprofil 100%

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Skapa fler förskoleplatser för att klara kön till förskolan
 Bilda tillräckligt stora enheter med mindre spridning inom kommunen för att klara en bra 

bemanning, få en robustare organisation och vara mindre sårbar vid sjukdom hos personal. Det gör 
även att behovet av vikarier minskar

Kommentarer:
Det har funnits en ambition att skapa fler förskoleplatser under året. Olyckligtvis visade det sig att den 
pågående nybyggnationen av förskolan Myran med fyra avdelningar med plats för 60 barn drabbades 
av mögelskador, vilket ledde till att en provisorisk lösning gjordes genom lokalerna i 
Gropen/Brandmannen. Köerna till förskolan har trots allt klarats av under hösten. 

Avsikten med nybyggnationen var också att kunna samla flera mindre förskolor på ett och samma 
ställe för att klara en bra bemanning och få till en stabilare organisation. Det uppskjutna arbetet med 
Myran gjorde att läget för tillfället är oförändrat jämfört med föregående år.

Oavsett ovanstående påverkas varken andelen årsarbetare med förskollärarlegitimation eller andel som 
arbetar med litteratursatsningen. Resultaten på båda dessa kommer enligt intern prognos landa på en 
hög måluppfyllelsenivå. Antalet barn per årsarbetare ligger enligt prognos fortsatt på en hög nivå, 
vilket ger en låg måluppfyllelse. Våra förskolor riskerar att ligga inom den kvartilen i Sverige med 
högst delningstal.
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Biblioteket hade under 2018 förmedlat 86 627 lån av barn- och ungdomsböcker. Så här långt in på 
2019 har 50 427 lån av barn- och ungdomsböcker utförts. Avdelningen har även tre litteraturprojekt 
riktade till förskolebarn. I projektet allas barnbarn har 12 sagoläsare besökte 10 förskolor, 157 
lässtunder hölls i förskolan och 4 “Sagostunder för språkträning” hölls på Leksands bibliotek. Sen 
jobbar avdelningen med litteraturprofilering i förskolan. Samtliga kommunala förskolor och 4 av 8 
fristående förskolor jobbar med profilering. I dagsläget är en förskola diplomerad. Sist men inte minst 
jobbar avdelningen med Språknätverket där Leksand som en av tre pilotkommuner träffa barn och 
vuxna ca en gång/månad. Under denna period skedde 3 föräldragrupper biblioteket med totalt 13 barn 
och 15 vuxna.

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

Indikatorer Resultat 2019

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – SV v. 48

Andel elever som klarat alla delprov vid nationella proven i åk 3 – MA v. 48

Betyg årskurs 6, andel (%) som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen v. 44

Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska v. 44

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik v. 44

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och svenska som andraspråk v. 44

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) v. 39

Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen v. 50

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Grundskolan behöver fortsätta arbetet med språkutvecklande arbetssätt för att utveckla den 

positiva trenden då vi ser att detta gett positiva resultat 
 Det är också viktigt att fortsätta arbeta med likvärdigheten, till exempel via de riktade 

statsbidragen för likvärdig skola, samt en ny resursfördelningsmodell 

Kommentarer:
Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har fortsatt under året och kommer så göra 
fortsättningsvis. Kommunen fick via Nationellt centrum för svenska som andraspråk en 
kompetensutbildning som bekostades av Skolverket för att utbilda hela personalen i arbetssättet. 
Vidare utbildades en rad handledare vars uppdrag är att utbilda nya medarbetare samt stötta via 
kollegialt lärande. 

Under året har kommunen erhållit riktade statsbidrag för likvärdighetsarbetet. Det har bland annat gått 
till satsningar som studiehandledning på modersmål och samordning av inkluderingsinsatser m.m. för 
nyanlända och nysvenska elever. Vidare har en ny resursfördelningsmodell implementerats inom 
kommunen där delar av ”skolpengen” fördelas utifrån socioekonomiska faktorer som kön, föräldrarnas 
utbildning, svensk/utländsk bakgrund, familjesituation och ekonomiskt bistånd. Siffrorna över den 
socioekonomiska sammansättningen erhålls via SCB. Avsikten är att resursfördelningsmodellen ska 
bidra till en ökad likvärdighet.
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Gällande måluppfyllelsegraden inom de enskilda prov- och betygsnyckeltalen, så är prognosen god. I 
huvudsak pekar prognosera att resultaten kommer att ligga över rikssnittet. Det som enligt prognos 
kan komma att sticka ut är meritpoängen för årskurs 9 som har förbättrats mot föregående år och 
mycket väl kan landa i den övre kvartilen i en nationell jämförelse.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer Resultat 2019

Andel sjukfrånvaro i kommunens verksamheter
7,57 exkl 

timvikarier

Medarbetarengagemang (HME) totalindex 79

Medarbetare som är nöjd med sin sysselsättningsgrad I 3,49

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Fortsätta arbetet inom förvaltningen med fokus på sjukfrånvaro/arbetsmiljö
 Nytt digitaliserat uppföljningssystem, Power-BI, för att enkelt och när som helst kunna följa 

sjukfrånvaron och kostnader för denna
 Arbetsmiljöutbildning för chefer
 Chefsstöd på intranätet som gör det enklare att följa processer, till exempel rehabiliterings-

processen

Kommentarer:
Den totala sjukfrånvaron, exklusive vikarier, för perioden januari-juli är 7,57%. Sjukfrånvaron har 
sjunkit något jämfört med 2018 då motsvarande siffra var 8,19%. Sjukfrånvaron varierar mycket 
mellan olika avdelningar/enheter då några har mycket hög frånvaro och andra har mycket låg frånvaro. 
Korttidsfrånvaron beror bland annat på att det har varit mycket smittor i form av förkylningar och 
feber. Långtidssjukfrånvaron beror i flera fall på svår sjukdom som inte är arbetsrelaterad.

Ett nytt uppföljningssystem, Power-BI, beräknas vara i drift under hösten. Systemet kommer att 
underlätta för chefer när de ska följa upp sjukfrånvaron. Det är enkelt att använda systemet och det 
uppdateras hela tiden med aktuell sjukfrånvarostatistik.

Sjukfrånvaron följs också upp via rehabiliteringssamtal och medarbetarsamtal. Flera 
avdelningar/enheter har arbetat med sjukfrånvaron på arbetsplatsträffar. De har diskuterat orsaker till 
frånvaron och åtgärder för att förebygga den. Ansvariga chefer har regelbunden kontakt med såväl 
korttids- som långtidssjuka. 

Resultaten i medarbetarenkäten indikerar att medarbetarna har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter 
och de har lite energi kvar efter jobbet. Med anledning av resultatet har sektorerna under våren haft i 
uppdrag att redovisa och diskutera resultaten med medarbetarna. På mötena har det varit viktigt att 
göra alla delaktiga och tillsammans i arbetsgrupperna har man försökt hitta arbetssätt och lösningar för 
att komma tillrätta med de orangea och röda resultaten. Några exempel på åtgärder är gemensamma 
prioriteringsmöten, coachingsamtal och neddragning av utvecklingstakten.

Vård och omsorg kommer att sätta in extra resurser under hösten som ska arbeta aktivt med 
arbetsmiljö och öka frisknärvaron. Detta finansieras med statsbidrag.

Chefer och skyddsombud kommer under hösten att erbjudas digital arbetsmiljöutbildning följt av två 
tillfällen med diskussionsforum gällande arbetsmiljöfrågor.
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På grund av ekonomin och prioriteringar inom sektorn blir den ingen utbildningsvecka 2019 som 
tidigare planerat. Istället kommer fokus i år vara att skapa digitala utbildningar.

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

Indikatorer Resultat 2019

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i kommunens bilpark, (%) 73%

Kommunens upphandlingspolicy reglerar minskning av skadliga kemikalier

Nettokostnad miljö, hälsa och hållbar utveckling kr/invånare
Rapporteras 
efter årsbokslut

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Fortsatta arbetet i hållbarhetsgruppen
 Nästa år kommer 19 bilar att bytas ut mot bilar som kan köras på HVO 100 

Kommentarer:
Under året kommer hållbarhetsstrategen att jobba med att ta bort onödig användning av 
engångsartiklar såsom plastbestick och pappersmuggar. 

Förprojektering är beställd till gång- och cykelväg till Häradsbygden. När den är klar kommer det att 
leda till ökade möjligheter till cykeltransport i kommunen.  

Källsortering på kommunala verksamheter i Leksand: Elin Widmark utredde behovet av källsortering 
inom kommunens verksamheter. Efter pågående förberedelser beräknas arbetet starta under hösten 
2019 med början i kommunhuset. Detta är ett samarbete mellan kommunens hållbarhetsstrateg och 
städavdelning.  

Projekt för att minska matsvinn: matsvinnsprojektet är ett delprojekt under ”Dalarna minskar avfallet”. 
Delprojektets syfte är att ta fram en metod och gemensamma sätt för att minska matsvinnet i de 
kommunala skolköken. Projektperioden är hösten 2018 - juni 2021. Alla Dalarnas 15 kommuner 
deltar, projektägare är Smedjebackens kommun.

Fossilfri kommun: som en av de första kommunerna i Sverige körs, från och med juni månad, alla 
kommunens dieselbilar på fossilfri diesel, HVO100. Under 2019 kommer nya bilar att upphandlas som 
kan köra på HVO100 på ett mer ekonomiskt hållbart sätt. 

Testcyklister: Leksands kommun deltar i ”Hela Dalarna Cyklar 2.0”, ett regionalt projekt som drivs av 
Länsstyrelsen. Projektet använder sig av testcyklister som under sommaren 2019 undersöker hur 
cykelvägnätet ser ut inom kommunen. Testcyklisternas noteringar (rapportering till kommunen pågår 
fram till 31 augusti) kommer sedan att sammanställas och utgöra underlag för uppdatering av 
Leksands kommuns cykelplan (start hösten 2019).
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7.  Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen i handeln i hela kommunen

Indikatorer Resultat 2019

Andel sysselsatta i besöksnäring Maj 2020

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Fortsätta arbetet med en besöksnäringsstrategi för att ytterligare förtydliga kommunens roll och 

vår besöksnäring

Kommentarer: 
På grund av att kommunens exploateringsansvarig avslutat sin anställning och vi tillsvidare inte 
anställt någon ny på grund av kommunens ekonomi har arbetet med en ny besöksnäringspolicy skjutits 
på framtiden. 

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

Indikatorer Resultat 2019

Andel elever som påbörjar en yrkesutbildning under etableringstiden (2 år) Dec

Andel elever med utländsk bakgrund som tagit gymnasieexamen inom tre år VT
Andel som börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) vid etableringstidens slut (2 år). 
(Redovisning med halvårs eftersläpning) 46%

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Att fortsätta utveckla samarbetet mellan de olika avdelningarna för att kunna erbjuda 

yrkesutbildning i kombination med SFI för att förkorta tiden för etableringen på arbetsmarknaden

Kommentarer:
Genom ett nära samarbete mellan vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och gymnasieskolan har 
många nyanlända/nysvenska kunna erbjudas yrkesutbildningar vilka också har lett till egen 
försörjning. Av dem som genomgått dessa utbildningar har 100% fått jobb inom sex månader. 
Vuxenutbildningen som drivs i samarbete med Rättviks kommun (delad nämnd), erhåller bland annat 
via arbetsmarknadsenheten i samarbete med IFO deltagarna till utbildningarna. I vissa fall köper också 
vuxenutbildningen tomma platser på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Ett samarbete som skapar 
vinna-vinna-situationer.

Samarbetet mellan främst vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten kommer att bli än viktigare i 
framtiden i och med att Arbetsförmedlingen som myndighet minskar drastiskt. 
9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främst 

sport- och friluftskommuner 

Indikatorer Resultat 2019

Andel elever som deltar i kulturskola som andel av invånare 7-15 år 45%

Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/invånare 7-20 år

Resultat 
senare under 
året

Rankingplacering i Naturvårdsverkets årliga mätning "Sveriges friluftskommun" Plats 8
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Antal besökare kulturhuset

194239 jan – 
aug (258533 
helår 2018)

Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter Ingen mätning
*fysiska och digitala besök

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Fortsätta förverkliga de projekt som påbörjats, såsom byggnation av en ny sporthall, 

färdigställande av dalstationen i Granberget och Naturkartan
 Bjuda in medborgare och föreningar till dialog gällande natur- och friluftslivet för att visa upp 

naturkartan och byter idéer. Den planerade träff har skjutits upp någon vecka. Natur vill träffa 
friluftsrådet i förväg för att diskutera det rådande ekonomiska läget i kommunen

Kommentarer:
De positiva deltagarnivåer som kulturskolan uppvisar håller i sig. Resultatet ligger inte bara i den övre 
kvartilen, utan den övre decilen i en nationell jämförelse. Under året kommer kulturskolan att fokusera 
mer på likvärdighetsuppdraget, dvs. att kunna arbeta mer kompensatoriskt. Detta arbete kommer 
förhoppningsvis leda till att andelen 7-15-åringar inom kulturskolans verksamhet ökar ytterligare.

Naturkartan har lanserats. Vandringsleder och naturreservat har lagts in. Mellan lanseringen i juni fram 
till augusti fick våra sidor 5200 visningar.

Under perioden jan-juli 2019 hade simhallen 56 500 besök. Under samma period har sporthallen haft 
ett stort antal besökare (ca 45 000). Det är främst skolan och våra idrottsföreningar som använder 
anläggningarna. Ett nytt gym (Actic) öppnade i januari vilket innebär en större utbud av 
träningsanläggningar i kommunen. Fritid ser att det har påverkat deras intäkter med ca 5% (= 50 000 
kr) mellan januari – juli. Deras bästa försäljningsmånader för träning är september - december så det är 
för tidigt att bedöma den totala effekten. 

Ett nytt fläktrum (investeringskostnad 2 miljoner) blev klart till sommaren. Det förser 
omklädningsrum och korridorer i sporthallsdelen med bättre lufttillförsel.

Biblioteket visar bra besöksresultat. De kommer troligtvis att landa på samma nivå som ifjol trots att 
de under 2018 drog in besökare i samband med Riksvalet. Biblioteket har hållit 10 minibio 
föreställningar för totalt 106 barn och 34 vuxna.

 
10.Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt 

utveckla och förenkla medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen

Indikatorer Resultat 2019

Andel medborgare som skickar en enkel fråga via e-post och får svar inom en arbetsdag Nov
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och fått ett direkt svar på en 
enkel fråga Nov
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en 
enkel fråga till kommunen Nov
Alla möten med externa deltagare ska innehålla en presentation som på lämpligt sätt 
beskriver kommunens vision, uppgift och verksamhet Genomfört
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Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Initiera ett rullande schema på kundtjänst där det varje dag finns en utsedd person som säkerställer 

att inkommen e-post besvaras i tid. Detta för att sträva efter att ligga i samma kvalitét eller bättre i 
förhållande till övriga kommuner

 Genomföra workshop med medarbetarna med fokus på analys av e-postsvaren och dialog kring 
vad som ska innefattas i ett bra svar

 Förändra arbetssättet avseende telefonin och så långt det går undvika att koppla samtal vid frågor
 Utbilda och informera kollegorna i kommunen avseende vikten att koppla ifrån när man inte har 

möjlighet att besvara sina samtal 

Kommentarer:
Ny rutin har införts där personen som bemannar receptionen även ansvarar för att inkommen e-post 
besvaras i tid. Om personen som bemannar receptionen inte hinner själv säkerställer den att någon 
annan tar sig an eventuellt inkomna ärenden den dagen. 

Workshop och dialog kring resultatet av Profitels mätning har genomförts som steg 1 samt även 
innefattande dialog om vad som inkluderas i god service (genomfördes i våras). Fortsatt arbete under 
hösten kring vad service är och vad som upplevs som god service. 

När trycket blir högt för medarbetarna med många personer i kö tenderar medarbetarna att vilja 
hantera samtalen snabbare för att reducera kötiden för den som väntar. Kundtjänst arbetar ständigt med 
att utveckla arbetssättet så att färre samtal kopplas vidare (ständigt pågående arbete). 

Inför semestrarna sommaren 2019 informerades kollegorna i kommunen avseende vikten av att koppla 
ifrån telefonen när man inte har möjlighet att besvara sina samtal. Det länkades även till instruktioner 
kring hur man genomför detta.

Sektorerna har visat presentationen om kommunens verksamhet, vision och mål. Till exempel så har 
vård och omsorg visat presentationen vid 28 tillfällen under perioden. 

11.Främja den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med fokus på de äldre 
samt öka digitaliseringen i våra kommunala verksamheter

Indikatorer Resultat 2019

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende allmänheten

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende ledning, arbetssätt och metoder

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende tekniska förutsättningar

Uppnådd nivå enligt självskattning i eBlomlådan avseende äldre och personer i behov av omsorg
*Självskattning enligt parametrarna uppfyller helt (grönt) uppfyller delvis (gult) uppfyller inte alls (rött)

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Varje digitaliseringsprojekt ska beskrivas och följas upp utifrån effekt, effektmål och nyttor.

Kommentarer:
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De indikatorer som prioriterats 2019 avseende ledning, arbetssätt och metoder:

Indikatorer Resultat 2019

Kommunen följer upp sin digitaliseringsutveckling
Kommunen ger medarbetare möjlighet att öka sin digitala kompetens och kunskap för att 
utveckla verksamheten
Kommunen ger chefer möjlighet att öka sin digitala kompetens och kunskap för att utveckla 
och leda verksamheten

Digitaliseringsledarna följer de digitaliseringsinsatser som genomförs och rapporterar kontinuerligt till 
digitaliseringsråd, kommunledning och politik. En modell finns framtagen för att kunna följa upp 
effekt, effektmål och nyttor med projekten.

De indikatorer som prioriterats 2019 avseende tekniska förutsättningar:

Indikatorer Resultat 2019

Kommunen har en digital signering/underskrift

Kommunen arbetar aktivt med förvaltning av it-system (t ex PM3)

Tjänst för att digitalt kunna signera dokument finns nu på plats och kan börja användas av de 
verksamheter som har behov av tjänsten. Respektive verksamhet startar upp egna införandeprojekt 
med stöd av sektorns digitaliseringsledare. Planeringen görs i samverkan med IT-avdelningen.

Projektet Boknings- och bidragslösningar ägs av SKL och syftar till att göra det lättare för allmänheten 
att boka lokaler och anläggningar, samt underlätta för administratörer att fakturera och betala ut 
bidrag. Nu är ramavtalet färdig och kommuner kan nu beställa IT-tjänster från den. Detta projekt har 
legat som en pågående punkt tidigare. Projektet är dock förenat med kostnader, och behöver därför 
prioriteras gentemot andra åtgärder i och med kommunens ekonomiska läge.

12.Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga missbruk av 
alkohol, narkotika, doping och tobak

Indikatorer Resultat 2019

Andel invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun
Mätning sker 
2021

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan 85

Åk 1 gymnasiet som uppger att de dricker alkohol Dec

Åk 1 gymnasiet som uppger att de provat på narkotika Dec

Planerade åtgärder för att uppfylla målet:
 Föra dialog med Region Dalarna kring hur Leksand kan bidra med sammanställning och 

samordning av data via ELSA för framtida beslutsunderlag kring nödvändiga och/eller 
förebyggande insatser
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Kommentarer:
På skolorna har det under de senaste åren pågått ett systematiskt arbete med att öka tryggheten. 
Arbetet har burit frukt och vi ser att resultaten blivit bättre sedan 2017. Denna indikator mäts dock 
endast vart annat år via Skolinspektionens enkät. Nytt för 2019 är att alla skolor numera använder 
Skolinspektionens elevenkät, vilket gör att det går att följa upp resultatet årligen. Resultatet håller sig 
på en oförändrad nivå från föregående år.

Samtal med projektansvarig för Region Dalarna kring ELSA har förts och förhoppningen är att 
jämförelsematerial från andra regioner för indikatorerna gällande alkohol och narkotika ska kunna tas 
fram under året. Lokalt kommer hälsosamtalen med årskurs 1-eleverna på gymnasiet att hållas under 
hösten. Det innebär att siffrorna för 2019 kan presenteras mot slutet av året. Dock har det inte kommit 
några signaler, t.ex. via elevhälsan, om att användandet av narkotika eller alkohol skulle ha förändrats 
nämnvärt uppåt eller nedåt. Av den anledningen landar prognosen på liknande nivåer som fjolåret.

Det görs ingen mätning av indikatorn kring riskabla alkoholvanor förrän 2021.
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Fnansiell måluppfyllelse
I följande avsnitt redogörs för de fem finansiella målen för Leksands kommun.

Mål Prognos

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 bröts 2018, som en följd av 
underskottet och en minskning är sannolik även 2019. Målet nås inte då soliditeten för 2019 
beräknas uppgå till 9,6 % jämfört med snittet för perioden 2016-2018 som uppgår till 10 %.  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. Soliditeten väntas 
sjunka även 2020-2021.  
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Mål Prognos

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

Kommentarer

Självfinansieringsgraden har i flera år varit över målet om 100 %, för åren 2019-2022 bedöms det 
inte bli fallet då den förväntas uppgå till 40 %, 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 ränte-, avskrivnings- och driftkostnader. 
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Mål Prognos

3.
Överskottet skall motsvara minst 2 %  av skatter och 
bidrag över budgetperioden (2017-2021), 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 något långsammare takt. För 
budgetperioden 2017-2021 uppgår resultatet till -0,3 %, trots ett överskott på 25,7 mkr 2017. 
Kommande år kommer bli än mer ekonomiskt utmanande än 2016-2018. Det i kommunallagen 
stadgade balanskravsresultatet, dvs resultatet rensat för realisationsvinster väntas bl –13,6 mkr (-1,5 
%) 2019.
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Mål Prognos

4. Sektorernas budgetföljsamhet

Kommentarer

 Målet visar på kommunens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar, kontroll och 
styrning.

 Under 2018 erhåll Lärande och stöd ett tilläggsanslag på 13,0 mkr och 2019 30,1 mkr, trots 
detta förväntas en negativ avvikelse mot budget. Totalt erhöll sektorerna en nettoramökning 
på 23,1 mkr i ändringsbudget 2019. På sidorna 20-23 finns förklaringar till respektive 
sektors avvikelser. 

Avvikelse mot budget, mkr/%             2019 2018         2017
Politik och förvaltningsledning   -0,3 (-1%)            0,5 (1%)    -6,2 (-21%) 
Verksamhetsstöd                        2,4 (3%)           2,0 (3%)        0,2 (0%)
Lärande och stöd -5,9 (-1%)   -27,0 (-7%)      -16,0 (-4%)
Vård och omsorg   -2,9 (-1%) -3,3 (-1%)       -1,3 (0%)
Samhällsutveckling                       0,4 (1%)           2,1 (3%)        5,8 (8%)
Totalt -6,3 (-1%)  -25,6 (-3%)     -17,6 (2%)
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Mål Prognos

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

Kommentarer
Målet nås inte på grund av stora nettokostnadsökningar. Över tid är det väsentligt att kostnaderna 
inte ökar snabbare än intäkterna, vilket det gjort i några års tid för kommunen. Under åren 2018-
2021 är skattetillväxten mer på en normalnivå än 2015-2017, samtidigt minskar statsbidragen 
kraftigt. Detta ställer stora krav kraftigt sänkta bruttokostnader. Med en ökad demografisk 
efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att krävas nya arbetssätt för att inte öka kostnaderna i 
takt med demografin. 

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2018 2019

Verksamhetens nettokostnader + 3,2 %
Skatter och bidrag + 3,1 %

Differens -0,1 %

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i 
kraft år 2000 och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. 
Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska besluta om en budget där intäkterna 
överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
återställas med motsvarande överskott de närmaste tre åren.

2019 har kommunen reviderat sina egna riktlinjer för disponering från resultatutjämningsreserven 
(RUR), vilket möjliggör ett uttag på maximalt 20,3 mkr 2019. 

Leksands kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav för 2019, tack vare disponering från 
RUR:en Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till –13,6 mkr, motsvarande -1,5 % av 
skatter och bidrag, balanskravsresultatet uppgår till 0,0 mkr då en disponering med 13,6 mkr sker. 
Leksands kommun har tidigare underskott på 14,7 mkr att återställa senast 2021 från 2018, i 
föreslagen budget för 2020-2022 kommer detta inte ske. 

Balanskravsutredning, mkr 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen -13,6
Reducering av samtliga realisationsvinster   -0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -13,6
Reservering av medel från resultatutjämningsreserven +13,6
Balanskravsresultat     0,0
Tidigare underskott att återställa från 2018 -14,7
Utgående värde RUR  47,6
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Framtiden 
Utvecklingen i riket 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i sin Ekonomirapport maj 2019 att redan till 2022 
krävs åtgärder för 24 mdkr för att ens nå ett resultat på 1 % av skatter och bidrag, utöver aviserade 
statsbidrag från regeringen.  Cirka en fjärdedel av kommunerna hade underskott 2018, vilket är den 
högsta andelen sedan 2008 samtidigt sjönk kommunsektorns samlade resultat med över 40 % jämfört 
med 2017 och 2019 väntas ytterligare resultatförsämringar. 

2000-2012 var den beräknade kostnadsutvecklingen för demografiska betingade kostnader 0,5 % per 
år. 2019-2022 ökar detta till 1,1 %. 

Inom riket har kostnaderna för barn och ungdomsvård ökat med 20 % från 2010 till 2017, samtidigt 
som åldersgruppen 0-20 år endast ökade med knappt 6 %. Denna utveckling syns också i Leksands 
kommun. Antalet årsarbetare inom individ- och familjeomsorg har ökat från 22 200 till 27 500 stycken 
(24 %) under perioden. 

Kommunsektorn står inför stora investeringsbehov framöver och har mellan 2009 och 2017 ökat sina 
investeringar med 135 mdkr (71 %), enligt SKL:s ekonomirapport. Utöver detta väntas 
investeringsbehovet fortsätta att vara högt som en följd av fler äldre och barn samtidigt som 
bostadsbehoven är stora. Följden blir att en allt större andel av skatteintäkterna behövs till 
kapitalkostnader (avskrivningar och räntor).

Det finns tydliga tecken på att tillväxten har saktat ner och att arbetslösheten är på väg att stiga. Detta 
innebär att intäkterna för kommunerna ökar långsammare samtidigt som kostnaderna stiger för 
försörjningsstöd, mm.  Det reala (tillväxt exklusive inflation) skatteunderlaget ökade med 1,0-1,2 % 
2017-2019, 2020-2021 sjunker det till 0,3%, vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Effekten blir att 
kommunernas möjlighet att öka sina kostnader i takt med de demografiska behoven minskar 
kommande år.  

Utvecklingen i Leksands kommun
Per sista juli uppgick Leksand kommuns befolkning till 15 828 invånare. Vilket är ett nytt 
befolkningsrekord för kommunen. Det tidigare rekordantalet är från 2018 då befolkningen var 15 804 
invånare. Kommunens vision är att 2025 ha 18 000 invånare. 
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För att bibehålla den positiva utvecklingen är det avgörande att kommunens har har en god ekonomisk 
hushållning. Kommunen har under de åren 2013-2017 uppnått goda årsresultat. 
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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. Dock hade kommunen ett 
underskott på 9,8 mkr 2018 och även 2019-2021 förväntas underskott. 

Under 2019 har fortsatta satsningar skett i kommunen på bland annat färdigställande av bland annat 
Leksandsbron och centrumutvecklingen samt byggnation av ny förskola. 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. 

Under året har 45 nya lägenheter tillkommit genom byggnation av kvarteret Snedkanten. 
Leksandsbostäder AB planerar också ca 25 lägenheter i kv Storgärdet på Käringberget. Kommunen 
kommer också 2019 att sälja den första etappen av mark för att exploatera området Hesseborns i 
centrala Leksand för att möjliggöra bostadsbyggande.  

Kommunen har stora investeringsbehov inom VA och ett flertal investeringsprojekt pågår under 2019, 
t ex. ombyggnad av Leksands reningsverk, överföringsledning mellan Tällberg och Övermo samt 
renovering av Djura reningsverk.  

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. 

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. Kommande år stor kommunsverige och Leksand inför stora ekonomiska 
utmaningar, det kommer krävas omprioriteringar, effektiviseringar, intäktsökningar och nya arbetssätt. 

Kommunen hade vid utgången av 2018 en arbetslöshet bland 18-64 åringar på 4,7 %, detta jämfört 
med 4,9 % för andra kommuner i kommungruppen ”landsbyggdskommun med besöksnäring” och 6,1 
% i riket. Trenden för arbetslöshet var positiv fram till och med 2015. Skattekraften 2018 uppgår i 
Leksands kommun till 93,5 % av rikets skattekraft, jämfört med 88,3 % för kommungruppen. 
Leksands skattekraft sjönk från 94,6 % medan kommungruppens ökade från 88,0 %. 

Händelser av väsentlig betydelse
 Förskolan Myran som byggs för att utöka antalet förskoleplatser har blivit försenad och 

bedöms i nuläget stå klar i slutet av 2019 och kunna användas av förskolan 2020

 Från 1 januari 2019 ingår Leksands kommun i ett gemensamt kommunalförbund för 
Räddtjänst. I Räddningstjänsten norra Dalarna ingår Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro. 

 Under året förväntas kommunfullmäktige att besluta om sparåtgärder inom kommunen på 
omkring 35 mkr som skall ha full effekt 2022.
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Personal
Löneöversyn - 2019 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.

För de som omfattas av vårdförbundets avtal sker arbetet med denna löneöversyn under hösten 2019, i 
dagsläget är det oklart när lönerna betalas ut, målet är att detta ska ske innan årsskiftet.

Löneöversynen 2019 har genomförts enligt dialogmodellen mellan chef – medarbetare och i enlighet 
med detta har vi arbetat med individuella och differentierade löner. 

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. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och 
att fler ska erbjudas heltidsarbete. Kommunen är en jämställd arbetsplats och det är lika lön för lika och 
likvärdigt arbete. Som arbetsgivare ska vi klara av att rekrytera kvalificerade medarbetare till lediga 
tjänster samt sträva efter att sänka 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. Under året har ett nytt 
rekryteringssystem implementerats och arbetet för att införa ett nytt vikariehanteringssystem har fortsatt. 
Marknadsföring och profilering av kommunen som arbetsgivare görs genom ökad närvaro på sociala 
medier och i våra annonser för lediga tjänster. För att stärka den lokala kompetensförsörjningen är HR-
avdelningen drivande i ett lokalt kompetensförsörjningsnätverk med företag i kommunen.

Digitalisering  - 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. Under året har arbetet med att förstärka vår webb fortsatt. 
Alla de processer vi arbetar utifrån i personalrelaterade frågor ska man som chef och medarbetare finna 
digitalt och aktuellt stöd i.  Ett omfattande arbete har genomförts för att förse kommunens chefer med 
stöd på webben vad gäller viktiga områden så som arbetsrätt, kompetensförsörjning, rekrytering, 
arbetsmiljö och rehab.
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Ekonomisk redogörelse
Driftredovisning 

Sektorerna, exkl kapitalkostnader 
(mkr) Utfall  201908 Prognos 2019 Budget 2019

Avvikelse mot 
budget

Politik och kommunledning -25,2 -36,2 -35,9 -0,3
Verksamhetsstöd -43,6 -68,9 -71,3 2,4
Lärande och stöd -260,8 -414,2 -408,3 -5,9
Vård och omsorg -188,0 -281,3 -278,4 -2,9
Samhällsutveckling -36,4 -58,1 -58,5 0,4

Sektorernas nettokostnader -554,0 -858,7 -852,4 -6,3

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar -26,0 -40,1 -40,1 0,0
Lönekomp 0,0 -9,7 -9,7 0,0
Pensions- och personalkostnader -8,7 -12,2 -15,8 3,6

Verksamhetens nettokostnader -588,7 -920,7 -918,0 -2,7

Skatteintäkter 485,8 728,4 739,6 -11,2
Generella statsbidrag och utjämning 117,4 176,0 163,1 12,9
Finansiella kostnader -2,4 -3,5 -3,7 0,2
Finansiella intäkter 5,6 6,2 5,0 1,2

Resultat 17,7 -13,6 -14,0 0,4

Årets resultat enligt prognosen per den 31 augusti 2019 uppgår till –13,6 mkr, vilket är +0,4 mkr 
jämfört med  den reviderade budgeten på -14,0 mkr (-1,5 % av skatter och bidrag). Prognosticerat 
resultat enligt balanskravsresultatet, det vill säga exklusive realisationsvinster, uppgår till –13,6 mkr (–
1,5 % av skatter och bidrag).

Den prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till –6,3 mkr. Här beaktas även det 
tilläggsanslag som Lärande och stöd beviljades våren 2019 på 30,1 Mkr netto.  

Den stora skillnaden mellan utfall per 201908 och prognos beror framförallt på periodisering av 
lönekostnader då kostnaderna under juli är väsentligt lägre pga semestrar. 

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

Politik och förvaltningsledningledning (-0,3 mkr)
Personal och konsulter (+0,3 mkr), valkostnader (-0,1 mkr), kommunstyrelsens reserv (+0,5 mkr), 
arvoden (-1,3 mkr), överförmynderiet (+0,3 mkr). Viss risk för förvaltningsuppdragets 
budgetföljsamhet pga vinterväghållningen under våren som var insatskrävande.

Verksamhetsstöd (2,4 mkr)
Sektorschef verksamhetsstöd (-0,1 mkr): Sektorns sparbeting på -0,5 mkr budgeterats här. 
Underskottet hämtas bland annat hem med hjälp av vakant tjänst under hösten samt föräldra- och 
sjukfrånvaro under året som ej ersatts (+0,3 mkr). Verksamhet folkhälsoplanerare beräknas till -0,1 
mkr till följd av höstens arbete med främst skateprojektet. De medlen kommer till stor del att 
eftersökas när projektet är färdigställt. Säkerhetssamordnare intäkter +0,1 mkr. 
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Ekonomiavdelning (0,0 mkr): Under året har budget och kostnader för bilparken flyttats till 
avdelningen från övriga sektorer. Det har gjorts för att få en hållbar fordonspark och en bättre 
överblick med samtliga kostnader på ett ställe. Arbete med att få ner kostnaderna till budgetnivå 6,6 
mkr påbörjades under året och pågår fortsatt (-0,3 mkr). Kostnaderna för drivmedel- och 
leasingkostnaden förväntas bli enligt budget, medan reparations- och försäkringsbudgeten inte håller. 
Konsultkostnader (+0,3 mkr).

HR-avdelning (+0,4 mkr): Annons- och konsultkostnader ( 0,3 mkr) vakanta tjänster samt 
återhållsamhet (0,1 mkr).  

Administrativ service (+0,6 mkr): vakans och ej ersatt sjukfrånvaro (+0,3 mkr). Arkivarien arbetar 
tillfälligt som kvalitetsutvecklare vilket innebär att planerade leveranser till e-arkivcentrum är inställda 
under hösten (+0,1 mkr) samt återhållsamhet (+0,2 mkr).   

Kommunikationsavdelningen (+0,1 mkr): Allmän återhållsamhet. 

IT-avdelning (+0,9 mkr): Vakant tjänst samt ej ersatt föräldraledighet (0,4 mkr). Till följd av 
personalbrist och besparingskrav har avdelningen inte påbörjat allt som var planerat inför 2019, vilket 
genererar besparingar på licens- och konsultkostnader (0,9 mkr). Datorer och tillbehör (-0,8 mkr). 
Kostnaderna för datakommunikation (+0,2 mkr). Allmän återhållsamhet prognostiseras 0,1 mkr, samt 
beräknas ny överenskommelse generera intäkter 0,1 mkr.

Kundtjänstavdelning (+1,0 mkr): Intäkter dels för vite på grund av ej uppfyllda krav i nya 
telefonisystemet samt nytt samarbetsavtal med närliggande kommun (0,6 mkr). Lägre 
telefonikostnader 0,3 mkr. Ej ersatt personal vid frånvaro 0,1 mkr.

Kostavdelning (-1,6 mkr): Avsikten var att genomföra en besparing på 1,6 mkr inom skolan av 
serveringspersonal i samband med frukost och pedagogiska måltider, vilket visat sig inte kunnat 
genomföras. Underskottet kvarstår på kostavdelningen och hanteras gemensamt på hela sektorn. Inför 
budget 2020 sker en återläggning med 0,5 mkr och en total besparing kvarstår på 1,0 mkr på sektorn 
att hantera inom budget. 

Städavdelning (+1,1 mkr): personalkostnader 0,8 mkr, och av ökade intäkter mot budget på 0,2 mkr. 
Fortsatt arbete med behovsöversyn vid frånvaro av personal, egen personal-pool som täcker frånvaro 
och leder till minskade vikariekostnader, vakant tjänst samt bättre sommarplanering arbetsmässigt 
bidrar till överskottet. 

Lärande och stöd (-5,9 mkr)
Det prognostiserade resultatet uppgår till 414,2 mkr mot det budgeterade 408,3 mkr och motsvarar en 
avvikelse om totalt -5,9 mkr (-1,4 %). Den prognostiserade avvikelsen per april månad var -3,6 mkr.

Familj och stöd (-5,7 mkr): i april kom beslut från Migrationsverket där myndigheten avslår 
avdelningens ansökan om ersättning för kostnader verksamheten hade mellan åren 2017 och 2018 (-
3,6 mkr). Kostnaderna avsåg ensamkommande barn placerade i externa familjehem samt HVB. 
Kommunens fordran på Migrationsverket är per augusti månad 16,3 mkr för åren 2018 och 2019.

Under sommaren har det tillkommit 3 vuxenplaceringar (-0,8 mkr). De var till en början prognostiserat 
till kortare insatser, men har därefter justerats för att fortlöpa under större delen av hösten 2019. I 
avvikelsen ingår även en indikation om ytterligare 2 placeringar innan årets slut.

Antalet placerade barn och unga har ökat med 5 stycken under sommaren och fram till terminsstart (-
1,9 mkr). De tillkomna placeringarna förväntas fortlöpa under hela hösten, samtidigt som en del andra 
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placeringar kan komma att avslutas under samma period. I augusti månad är det 5 stycken individer 
placerade på institution, medan det i december månad prognostiseras till 3 stycken.

I Ändringsbudgeten 2019 sköts medel till för att Familjeteamet skulle kunna utöka sin bemanning och 
därmed satsa på intensiv hjälp och stöd i hemmet för utsatta familjer. Verksamheten har utökats in 
bemanning och kommer att vidareutbildas under hösten, men antalet anställda är inte enligt februari 
månads prognos (+0,6 mkr).

Förskolan (+0,3 mkr): under våren har avdelningen haft tillfälliga förskolor öppna i Insjön, 
Gropen/Brandmannen, Kärringberget, Tällberg och Åkerö. Detta med anledning av renovering av 
förskolan Pelikanen samt försening av förskolan Myran. Under hösten kommer Myrans barn och 
personal att vistas i Gropen/Brandmannen. Avdelningen har jobbat aktivt med åtgärder för att minska 
vikariebehovet, och det har synts i ett vikande antal utförda vikarietimmar under våren. Totalt sett 
avviker personalkostnaderna negativt för förskole enheterna, men underskottet jämkas mot generell 
återhållsamhet inom avdelningen. 

Grundskolan (-1,0 mkr): i jämförelse med vårterminen 2019 har verksamheten ett ökat behov av 
personella resurser för elever med särskilda behov samt nyanlända elever (-1,0 mkr). Elevantalet i den 
kommunala grundskolan är mer eller mindre oförändrad mellan vårterminen och höstterminen 2019. 
Däremot fortsätter det växande behovet av stödresurser till elever med särskilda behov, sett till 
kostnaderna för insatserna.

Gymnasieskolan (+0,5 mkr): den positiva avvikelsen för gymnasieskolan rör personalkostnader och 
möjlighet att söka statligt bidrag för satsningar inom verksamheten. Vid prognostillfället har inte 
verksamheten lagt en ny prognos på den interkommunala ersättningen från och till andra kommuner, 
då sammanställningen av elevstatistiken inte var klar. Gymnasiet menar dock att den lagda prognosen 
under vårterminen 19 bör hålla.

Vuxenutbildningen (+0,0 mkr): verksamheten erhåller lägre ersättningar från Migrationsverket för 
nyanlända elever, samtidigt som de fortfarande är i behov av fortsatt utbildning efter sina SFI-studier. 
Vuxenutbildningens verksamhet växer och antalet deltagare ökar inom alla områden utom SFI. På 
grund av detta har bemanningen utökats på grund av det större utbildningsutbudet. På totalen redovisar 
verksamheten en budget i balans då mycket av verksamhetens utbildningssatsningar finansieras av 
statliga bidrag.

Kulturskolan (+0,0 mkr): verksamheten förväntas ha en budget i balans 2019. 

Vård och omsorg (-2,9 mkr)
Sektor Vård och omsorgs årsprognos är en budgetavvikelse på -2,9 mkr. Detta innebär en 
utfallsprognos på 282,5 mkr jämfört med budgeterat 279,6 mkr. Den prognosticerade avvikelsen 
motsvarar 1,0 % av nettobudget. Sektorn har ansökt om statsbidrag på 1,0 mkr för ”ökad förstärkning” 
från slutet av juni och fram till årets slut vilket påverkar prognosen jämfört med nedanstående 
prognoser per avdelning. 

Sektorschef (+1,3 mkr): Lägre kostnader för utbildning och inventarieinköp. 

Myndighetschef (-1,9 mkr): I den prognosen ingår att volymerna av externa hemtjänsttimmar är högre 
än det budgeterade vilket innebär 1,8 mkr i högre kostnad. Personalkostnader och övriga 
intäkter/kostnader förväntas innebära -0,8 mkr i avvikelse medan en engångsintäkt om +0,7 mkr för 
assistansersättning påverkar positivt. Kommunen har dock fått domar mot sig i förvaltningsrätten 
gällande personlig assistans där det fanns ett större behov än vad kommunen beslutat. Detta ger en 
förväntad ökad kostnad om 0,4 mkr som hamnar under myndighetschefsansvaret. 
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Ordinärt boende (-6,2 mkr): Varav hemtjänstens prognos är -6,0 mkr. Budgetavvikelsen orsakas till 
största del av att kundtiden i hemtjänsten inte når nivån på 70 % av arbetad tid som är budgeterad. 
Kostnaderna för sjukfrånvaro har varit ca 0,7 mkr högre än budget under årets första åtta månader och 
avdelningen har haft övertidskostnader på ca 0,8 mkr. Överbeläggning på korttidsboende har också 
orsakat högre kostnader under andra tertialet vilket har påverkat prognosen negativt. Fordonskostnader 
som inte täcks av budget orsakar därtill -0,6 mkr i avvikelse.

LSS-avdelningen (+0,7 mkr): Daglig verksamhet och gruppbostäderna har överskott mot budget, 
medan personlig assistans har en negativ prognos. Då det inte är full beläggning på gruppbostäderna 
har förändringar i schemaläggningen kunnat genomföras vilket kommer resultera i lägre 
personalkostnader under året. 

Särskilt boende (+1,3 mkr): Under avdelningschefsansvaret finns den positiva avvikelsen vilken 
främst beror på betydligt lägre kostnader för utbildning jämfört med budget samt lägre 
personalkostnader. Boendeenheternas sammanlagda prognosavvikelser är i nivå med budget. 

HSR:s (+0,9 mkr):  Den delegerade tiden inom HSR har tidigare under året haft en negativ prognos 
mot budget, men avvikelsen har nu minskat i storlek till -0,2 mkr. Sjuksköterske- och 
rehaborganisationen har samtidigt lägre personalkostnader än budget och en prognos på +0,9 mkr, 
vilket ger en positiv avvikelse för avdelningen totalt. 

Samhällsutveckling (+0,4 mkr)
Plan-, karta- och mätavdelningen (+0,3 mkr): Föräldraledighet (+0,3 mkr )

Strategisk planering (+0,1 mkr): föräldraledighet (+0,1 mkr) 

Myndighetsavdelningen (-0,1 mkr): Miljöenheten (-0,6 mkr) lägre avlopp- och Livsmedelsintäkter (-
0,2 mkr) samt ökade personalkostnader (-0,3 mkr), övrigt (-0,1 mkr). Byggenheten (+0,5) minskade 
kostnader för bostadsanpassning (+0,3 mkr) och högre intäkter för bygglov (+0,2 mkr). 
Räddningstjänsten inga negativa avvikelser förväntas enligt prognos från Räddningstjänstförbundet 
norra Dalarna.

Näringslivsavdelningen: (+0,1 mkr) – återhållsamhet

Fritidsavdelningen (+0,0 mkr): Fritid ute (+0,2 mkr) ökade intäkter på Granberget tack vare bra vinter, 
men också ökade förbruknings – och personalkostnader. Leksandshallen (0,0 mkr).  
Verkstad/vaktmästeri (-0,2 mkr) ökade personalkostnader och förbrukning. 

Kulturavdelningen (0,0 mkr) – återhållsamhet för att hålla budget. 

Sektorschef (0,0 mkr) – från sektorschefens budgetram har vissa sektorsinterna justeringar gjorts. 

Finans (+6,7 mkr)
Pensionskostnader (+3,6 mkr) 

Skatter och generella statsbidrag (+1,7 mkr): Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos per augusti väntas 
skatteintäkterna för Leksands kommun vara 1,7 mkr högre budgeterat, detta är inklusive det generella 
extra statsbidraget de så kallade välfärdsmiljarderna. 

Finansnetto (+1,4 mkr): Allmänt gynnsamt ränteläge, lägre investeringstakt och högre utdelning från 
Kommuninvest.
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Investeringsredovisning

Projekt (mkr) Utfall 201908 Prognos 2019 Budget 2019
Avvikelse 2019 

prognos/ budget

Förvaltningsledning 30,0 50,2 93,8 43,6
   Varav Fastighet 28,9 44,1 85,7 41,6
   Varav Gata & park 2,1 6,1 8,1 2,0
Verksamhetsstöd 1,5 3,8 4,0 0,2
Lärande och stöd 0,2 2,1 2,1 0,0
Vård och omsorg 0,8 2,1 2,1 0,0
Samhällsutveckling 19,1 31,5 37,2 5,7

Totalt 52,7 89,7 139,2 49,5

Exploatering 5,0 13,9 32,5 18,6

Totalt inkl exploatering 57,7 103,6 171,7 68,1

Förvaltningsledning Förvaltningens reserv på 2,5 mkr är omdisponerad till investeringarna bro i 
Norsbro (1,6 mkr) och bro Udden  (0,9 mkr) och ingår därmed i Gata/parks ram.

Fastighet (+41,6) – Tibble (+40 mkr), utgiften kommer dock kommande  år och påverkar inte 
investeringens totala utgift.  Förskolan Pelikanen blir ca 3 mkr dyrare totalt sett och 2,5 mkr av dessa 
påverkar negativt 2019. Orsaken byggnation av lekplats och ändrade förutsättningar. De generella 
investeringarna på totalt 6,5 mkr bedöms hålla budget. 

Gata Park (+2,0) – försening i byggnation av bro i Norsbro (+2,3 mkr, för året), vissa 
vägförbättringsprojekt kostar mer än budget, men hålls igen på annat. 

Verksamhetsstöd, Lärande och stöd samt Vård och omsorg (+0,2 mkr) – återhållsamhet med köp 
av inventarier.  

Samhällsutveckling, exklusive exploatering (+5,7 mkr)  - Avvikelsen beror framförallt på flertalet 
projekt som inte färdigställs i budgeterad takt, bla förbindelseväg Limhagen (+3,6 mkr). 

Exploatering (+18,6 mkr) - bland annat Tunsta och Käringberget som inte genomförs i budgeterad 
takt under 2019, bland annat pga vakans inom Näringslivsavdelningen.

Större investeringar

Nedan presenteras de större investeringar som pågår eller avslutas under 2019, utfallet redovisas både 
för innevarande år samt bedömt total kostnad. 

Centrumutvecklingen har pågått i flera år och etapp 5 där torget i Leksand byggs om färdigställdes 
under sommaren 2019. Projektet beräknas ha kostat 56 mkr netto. 

Leksandsbron har också byggts om och arbetet blev helt klart i år. 

Förskolan Myran har byggnationen försenats men förväntas vara i drift 2020. 
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Utöver dessa tre stycken projekt pågår flertalet andra investeringar. Utfall, prognos samt budget för 
samtliga investeringar finns i bilaga 1. 

Projekt (mkr)
Bedömd 

projektutgift
Budget 

2019
Avvikelse 

2019
Prognos 

2019
Centrumutvecklingen t.o.m. etapp 5 56,0 56,0 0,0 9,1
Förskolan Myran 30,0 30,0 0,0 16,6
Särskilt boende Tibble 150,0 150,0 0,0 10,0

Totalt 107,0 107,0 0,0 35,7

Kassaflöde
Under perioden januari till augusti har 57,7 mkr investerats, detta jämfört med årsbudgeten på 171,7 
mkr. Som en följd av detta har kassaflödet inte varit fullt så ansträngt som befarats i år. Men 
kommunen har ökat sina belåning med 30 mkr under året till 260 mkr och ytterligare nybelåning kan 
inte uteslutas. 

Fordringen på Migrationsverket som vid början av 2018 uppgick till 45,9 mkr och 19,5 mkr i början 
av 2019 har per 31/8-2019 minskat till 16,3 mkr. Som högst var fordran 2016 när den uppgick till 62 
mkr. 

Kommunens kassa uppgår per 31/8 till 36,1 mkr jämfört med 53,9 mkr vid början av 2019, för 2018 
var motsvarande siffror 49,0 respektive 46,7. 

Skulle de prognosticerade 123,0 mkr investeras under perioden september-december så kommer 
kassan minska väsentligt och ökad belåning skulle krävas. 

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 12 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), Siljans Båttrafik, Föreningen Leksand-Gagnes företagshälsovård, Föreningen Sätergläntan, 
Hantverkets Folkhögskola, Insjöintressenter, Ö Almo Vattenledningsförening, Inera AB och 
Utveckling i Dalarna Holding AB. 
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Leksandsbostäder AB

Ekonomisk sammanfattning
För perioden redovisas ett positivt resultat med +13,7 mkr (14,4 mkr) före bokslutsdispositioner. 
Skillnaden mot föregående är framförallt att hänföra till ökade hyresintäkter för de nya kvarteren 
Sandgärdet och Snedkanten samt ökade skadekostnader för pågående återställning efter brandskada i 
kv. Prinsen.  

Prognostiserat resultat för helåret 2019 förväntas bli positivt, ett resultat på ca +9,0 mkr vilket är +3,3 
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. 

Investeringsnivån är fortsatt hög och förväntas bli ca 25,0 mkr för året, vilket är lägre än budgeterade 
38,8 mkr. Den lägre nivån är att hänföra till en framflyttning till nästa år av projekt, däribland 
nybyggnation i kv. Storgärdet.

Måluppfyllelse
Fastställda mål för verksamheterna skall beskrivas i nedanstående tabell.

Mål Bedömd måluppfyllelse vid årets slut
Bygga fler lägenheter – främst lägenheter – för både 
unga och äldre

Bolaget arbetar aktivt för att uppfylla målet. I juli var 
de inflyttning i 45 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 
9 st (5 st 2018) vilket motsvarar endast 0,5% av lägenhetsbeståndet. Av dessa var 6 st evakuerade för 
renovering efter brand.

I juli var det inflyttning i de 45 lägenheterna i kv. Snedkanten i Leksand, ett mycket lyckat projekt där 
förväntan att få ta del av det statliga investeringsstödet. I början av året färdigställdes installation av 
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
Bolaget arbetar aktivt för att uppfylla ägarens mål avseende bostadsbyggande. Nästa projekt som 
planeras är byggnation av ett flerfamiljshus med ca 25 lägenheter på vår egen fastighet i kv. Storgärdet 
på Käringberget i Leksand. En fortsatt byggnation i Insjön, invid det område där vi under 2018 
tillskapat 20 nya lägenheter, är också en möjlig utveckling. 
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Leksand Vatten AB

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

VA-verksamheten
VA-verksamhetens prognos för året är -26 mkr mot budgeterat -5,2 mkr. Avvikelsen består av 1,8 mkr 
högre intäkter, varav brukningsintäkterna 1,3 mkr och anläggningsavgifter 0,5 mkr, och 0,9 mkr lägre 
produktionskostnader, varav reparation och underhåll av VA ledning inkl. asfalt och transport 1,3 mkr. 
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 för året är -1,6 mkr mot budgeterat -2,1 mkr. Avvikelsen består av 0,3 
mkr högre intäkter och 0,2 mkr lägre kostnader.

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 37,0  mkr under våren 2019 och beräknar att låna ytterligare 18,0 mkr under hösten 2019. 
Den årliga amorteringen är ca 7,5 mkr. Under perioden 190101-190831 har långfristiga skulder ökat 
med 32,3 mkr och under hela 2019 beräknas långfristiga skulder öka med ca 47,5 mkr.

Framtiden
Leksand Vatten har stort investeringsbehov och ett flertal investeringsprojekt pågår under 2019, t ex. 
ombyggnad av Leksands reningsverk, överföringsledning mellan Tällberg och Övermo, tryckspill-
ledning mellan Karlsarvet och Källberget samt renovering av Djura reningsverk.

Objekt
Utfall 

201908
Budget 

2019
Prognos 

2019 Kommentar

Ombyggnation ARV Leksand 12,1 10,5 14,5 Kostnad 86,5 mkr. Klart 2019

Överföringsledning Tällberg-Övermo 3,8 20,0 12,9 Kostnad 40 mkr. Klart 2020

Tryckspill-ledning Karlsarvet-Källberget 0,5 1,0 3,0 Kostnad 6,2 mkr. Klart 2019

Renovering ARV Djura 0,7 5,0 9,7 Kostnad 10,5 mkr. Klart 2019

Löpande reinvestering VA 2,1 8,0 7,8

Övrigt 9,3 11,5 12,4
Summa investeringar 28,5 56,0 60,4
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Finansiella rapporter
Resultaträkning

Prognos 2019 Budget 2019 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Verksamhetens intäkter     194 013     194 013 122 655 135 439 218 003 220 245
Verksamhetens kostnader -1 073 037 -1 070 322 -684 193 -687 795 -737 514 -733 564
Avskrivningar      -41 607      -41 607 -27 005 -24 950 -45 776 -41 840
Jämförelsestörande poster          0         0 0 270 364
Verksamhetens 
nettokostnader    -920 631    -917 916 -588 543 -577 036 -565 287 -554 795
Skatteintäkter    728 368     739 623 485 807 475 320 485 807 475 320
Generella statsbidrag och 
utjämning    176 054     163 130 117 369 108 131 117 369 108 131
Finansiella intäkter        6 216         5 000 5 554 5 612 3 941 4 349
Finansiella kostnader       -3 607         -3 860 -2 521 -1 691 -5 858 -6 403
Resultat före skatt        -13 600           -14 023 17 666 10 336 35 972 26 602
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Årets resultat        -13 600            -14 023 17 666 10 336 35 972 26 602

Balansräkning
2019-08-31 2018-12-31 2018-12-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 660 840 630 921 1 040 089 980 714
Maskinger och inventarier 46 181 49 955 216 439 184 853
Pågående nyanläggning 219 100 239 222
Summa materiella 
anläggningstillgångar 707 021 680 876 1 475 628 1 404 789
Finansiella anläggningstillgångar 66 180 66 180 28 793 29 052
Summa anläggningstillgångar 773 201 747 056 1 504 421 1 433 841
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Exploateringsfastigheter och förråd 42 475 37 954 39 606 37 463
Fordringar 93 316 118 597 127 185 117 989
Kassa och bank 121 784 115 894 117 256 90 153
Summa omsättningstillgångar 257 575 272 445 284 047 245 605
SUMMA TILLGÅNGAR 1 030 776 1 019 501 1 788 468 1 679 446
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årest resultat 17 666 -9 754 4 034 26 602
Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646
Övrigt eget kapital 420 903 430 657 531 557 530 390
SUMMA EGET KAPITAL 499 215 481 549 596 237 617 638
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 49 183 48 123 48 123 38 214
Avsättningar för skatter 19 023 17 448
SUMMA AVSÄTTNINGAR 49 183 48 123 67 146 55 662
SKULDER
Långfristiga skulder 289 848 260 864 892 566 835 680
Kortfristiga skulder 192 530 228 965 232 519 170 466
SUMMA SKULDER 482 378 489 829 1 125 085 1 006 146
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 030 776 1 019 501 1 788 468 1 679 446

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 372 007 372 007 372 007 360 240
Övriga ansvarsförbindelser 647 250 647 250 14 691 17 088
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Kassaflöde 
2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
Årets resultat 17 666 10 336 35 972 26 602
Justering för likviditetspåverkande poster 28 065 24 541 46 836 41 242
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 45 731 34 877 82 808 67 844
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 25 281 27 127 4 276 19 263
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter -4 521 -1 804 -4 511 -1 454
Ökning/minskning kortfristiga skulder -36 435 -90 493 -60 423 -35 332
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 056 -30 293 22 750 50 321
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar -53 249 -27 316 -93 509 -153 140
Försäljning av materialla anläggningstillgångar 99 2 087 136 2 212
Investeringsbidrag 1 684 1 684
Investering i finansiella anläggningstillgångar -9
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 86 46 86
Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 150 -23 459 -93 327 -149 167
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 60 000 15 000 112 370 72 500
Amortering av långfristiga skulder -30 000 -15 000 -35 099 -27 662
Upplösning skuldbokförda inv -1 016 -1 016 -1 016 -1 016
Förändring av långfristiga fordringar 613 613
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28 984 -403 75 655 44 435

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 890 -54 155 5 078 -54 411

Likvida medel vid årets början 115 894 143 600 117 256 144 564
Likvida medel vid periodens slut 121 784 89 445 122 334 90 153

Förändring av likvida medel 5 890 -54 155 5 078 -54 411

Leksand Vatten AB 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 och landsting/regioner som per 2018-12-31 
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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 405 miljarder kronor och totala 
tillgångar till 406 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 964 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 969 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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Ktext Budget 2019 utfall per 
augusti

Prognos 2019 Prognosticerad 
avvikelse 2019

Björkbacken avd.kök       50 -            -                -               50 -                          

B LEKPARK FÖRSKOLOR       500           -                -               500                         

B Tillgängli.anpassningar 50             -                50               -                           

Staket Lissgården lekspla -             122              122             122 -                        

Fsk Myran                 16 573      11 127         16 573        -                           

B vht. anp. fastigheter   2 000        -                2 000          -                           

Förskoleplatser,Insjön SK -             140              -               -                           

Djura skola, fsk anpassni -             33                -               -                           

Åkerö skola förskoleplats -             136              -               -                           

fsk Rosen. småbarnsavd an -             63                -               -                           

Mötesrum Edshult          -             68                -               -                           

Skötrum fsk Igelkotten    -             27                -               -                           

Flexhuset staket          -             93                -               -                           

Björkbacken avd.kök       346           271              -               346                         

Brandlarm Insjöns skola,  -             108              -               -                           

Dagvatten S-näs skola.    -             98                -               -                           

Åkerö Sk, bel. Gymn. Hall -             6                  -               -                           

Lekplatsren. Ullvi Skola  -             17                17               17 -                          

B Omb fjärrv. Fsk Igelkot 100           36                100             -                           

B THB/Gästis - fast reser 1 060        1 804           1 800          740 -                        

Solhem omb. kök           -             21                -               -                           

Förskolan Gropen          -             213              -               -                           

Björkbacken ombyggnad kök -             125              -               -                           

Åkerö sk. lokal skolkurat -             10 -               -               -                           

lLjudämpning leksal rosen -             1                  -               -                           

Pelikanen renovering      10 000      12 256         12 500        2 500 -                     

Insjöns skola belysning   -             40                -               -                           

Sammilsdal omb. Grupprum  -             111              -               -                           

Gärde sk belysning utvänd -             32                -               -                           

Åhls församlingshem.B1220 -             61                -               -                           

Motorvärmare Sammilsdalsk -             145              -               -                           

Förkalkyl Rosens fsk.     -             96                -               -                           

B generella fsh investeri 4 500        -                750             3 750                      

Ljudisolering Gräfningshu -             81                -               -                           

Säkerhetsfönster Kulturhu -             303              -               -                           

Storkökskylar T-berg.foru -             110              -               -                           

Sammilsdal, bel. musiksal -             89                -               -                           

Nyckelpigan bel lekhall   -             52                -               -                           

Nedkylningsskåp Gästis    -             129              -               -                           

Fsk Källbacken kyla       -             95                -               -                           

Åkerö skola tak källartra -             38                -               -                           

Åkerö sk. bel,ljudis,måln -             221              -               -                           

Markiser Kulturhuset      -             77                -               -                           

B Storkök, fasta inventar 650           -                200             450                         

Tibble Särskilt boende    50 000      450              10 000        40 000                    

B Vägförbättringar        2 000        -                3 000          1 000 -                     

B Inventarier offent. pla 150           -                -               150                         

Bro Norsbro               2 600        166              350             2 250                      

Bro Udden                 2 100        1 874           2 100          -                           

B Lekplatser              753           -                500             253                         

Parkering Resecentrum Lek -             106              107             107 -                        

Leksandsbron              100           -                -               100                         

Renovering broar Limsjön  394           -                -               394                         

Summa Kommunledning 93 826      31 031         50 169       43 657                    
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Ktext Budget 2019 utfall per 
augusti

Prognos 2019 Prognosticerad 
avvikelse 2019

B E-handelssystem         250           -                250             -                           

Rekryteringssystem        90             -                90               -                           

B Dokumenthanteringssyste 150           -                150             -                           

Utv Externwebb & E-tjänst 880           713              880             -                           

Ny- och reinv. i Fast nät 100           -                100             -                           

B Digitalisering IT       200           -                300             100 -                        

Server och komm.plattform 1 000        425              900             100                         

Digitalisering skolskjuts -             1                  -               -                           

Gästishallen restaurering 400           232              400             -                           

B Bra mat- & måltidsmiljö 460           -                460             -                           

Björkbacken inventar 2019 104           111              104             -                           

Städmaskiner 2018         370           -                200             170                         

Summa Verksamhetsstöd 4 004        1 482           3 834         170                         
B FÖRSKOLAN INVESTERING   350           -                350             -                           

Fsk pelikanen inventarier -             78                -               -                           

Fsk Myran inventarier 650           84                650             -                           

B Inventarier inv, los.   623           -                623             -                           

Klassrumsmöbler -             44                -               -                           

Klassrumsmöbler -             26                -               -                           

IT utrustning grsk -             7                  -               -                           

B Inventarier inv, los.   200           -                200             -                           

B IT investeringar, los.  300           -                300             -                           

Summa Lärande och stöd 2 123        239              2 123         -                           
Tibble Särskilt boende    -             825              -               -                           

Trygghetssystem Säbo      2 000        -                2 000          -                           

Välfärdsteknik VoO        100           -                100             -                           

Summa Vård och omsorg 2 100        825              2 100         -                           
Ny sporthall projektering 216 -          55                216 -            -                           

Förstudie infartsprojekt  500           -                500             -                           

CUL etapp 5               9 075        9 793           9 075          -                           

Karta                     175           -                -               175                         

Programvaror Karta 2019   100           -                50               50                           

B UTSMYCKNINGSGRUPPEN     494           -                494             -                           

Gärdsgårds. Storängen     31             -                31               -                           

B RESENOD SILJANSNÄS      150           -                150             -                           

CUL etapp 5               -             1 000           -               -                           

Trafiksäkerhetshöj.Åtgärd 800           99                800             -                           

BUDGET GC-vägar           1 000        -                1 000          -                           

Moskogvägen               750           80                500             250                         

Belysning Solvändan       560           1 154           1 500          940 -                        

B VÄGVISNINGSPLAN         392           -                392             -                           

B Gatubelysning byar      75             17                75               -                           

B Reinvestering vägbelysn 2 356        -                1 416          940                         

REINVES VÄGBELYSNING 2019 -             272              -               -                           

B ärendehant.syst.Myndige 200           -                200             -                           

Ecos                      270           9                  -               270                         

EXPL KV NYGÅRD ETAPP 1    8 000 -       -                -               8 000 -                     

Jobsgården                500 -          -                -               500 -                        

Fastighetsförvärv         -             99 -               13 500 -       13 500                    

Förbindelseväg Limhagen   11 547      2 942           7 900          3 647                      

Fastighetsförvärv         2 000        2                  2 000          -                           

skogsbrandcontainer       -             12                12               12 -                          

Moskogvägen               1 500        -                1 500          -                           

Åkerö projektering        2 697        1 706           2 697          -                           
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Ktext Budget 2019 utfall per 
augusti

Prognos 2019 Prognosticerad 
avvikelse 2019

ÅKERÖ PROJEKT NR 2        1 186        -                1 186          -                           

ÅKERÖ EXPLOATERING        913           6                  913             -                           

EXPL SÖDER OM SANG 1      121           -                121             -                           

N:A INFARTEN KVARTERSGATA 323           -                323             -                           

LIMSJÖÄNGET ICATOMTEN     10 -            292              10 -              -                           

Limhagen Noret 20:24      1 600        28                -               1 600                      

Åkerö 13:13               7 000        -                7 000          -                           

DVåtgärder Limsjöänget Hj 600           -                600             -                           

EXPL KV NYGÅRD ETAPP 1    8 000        -                -               8 000                      

Käringberget 3 etapp 1    9 331        545              9 331          -                           

Leksboda                  -             13                -               -                           

Jobsgården                2 500        2 500           2 000          500                         

Kv Grönstedt              1 300        19                1 300          -                           

Limhagen Norra (Olsvedsvä 500           -                -               500                         

Tunsta                    3 000        -                -               3 000                      

Ny sporthall projektering 568           76                568             -                           

B Inv. Stråk & kodlås     1 200        -                -               1 200                      

B Granbergets underhåll   200           -                102             98                           

B Insjöns IP              150           -                -               150                         

Omklädningsrum Insjöns IP 850           -                100             750                         

Belysning skatepark       -             95                95               95 -                          

Dalstation Granberget     1 701        2 035           3 000          1 299 -                     

Snöskoter 2018,Granberget -             -                80               80 -                          

B Generella inv Fritid    320           -                -               320                         

Siljansvallen Konstgräs   -             23                23               23 -                          

Siljansvallen renovering  400           -                -               400                         

Byte elmotor Granberget   -             80                80               80 -                          

Byte av belysning snöpark -             65                65               65 -                          

Fotbollsmål Siljansvallen -             37                37               37 -                          

Skoter GB 2019. MAT032    80             80                80               -                           

Linhus lift granberget -             102              -               -                           

3 st löpband Leksandshall -             141              141             141 -                        

Bensträcksmaskin LeksandH -             32                32               32 -                          

EL SIMHALL LH KÄLLAREN    58             -                58               -                           

Flärktum sporthall LH     860           711              860             -                           

Rep stora bassängen LH    -             30                -               -                           

Sporthallen etapp 4       143           -                143             -                           

B inventarier LH          100           -                -               100                         

B Avlopp förråd & verksta 190           -                190             -                           

Limsjö.R. Handikappanp.   100           -                100             -                           

B Rastplatser byte av tak 100           -                -               100                         

B Barn & ungdomsavdelning 274           188              274             -                           

Summa Samhällsutveckling 69 614      24 138         45 367       24 247                    

Summa totalt 171 667    57 716         103 593     68 074                    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 124 Dnr 2019/1216

VA-taxa 2020
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende taxa för allmänna vattentjänster. 
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 3 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, 2019-09-19
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2020, 

i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

Sida 
1(13) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr. 2019/3 
Plats och tid Torsdag 19 september 2019, kl. 13.30 

Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand 

Beslutande Per Spik 
Elisabet Ingels 
Mats Oscarsson 
Mats Pettersson 

Ersättare 

Övriga närvarande Anders Hellman 
Lisbeth Martinsson 
Petra Gunnarsson 
Henrik Valgma 
Ulla Simonsson 

AO-chef VA 
AO-chef Avfall 
Ekonomichef 
VD 
Sekr. 

Justerare 

Paragrafer 

Underskrifter 

Elisabet Ingels 

34 - 45 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Ulla Simonsson 

12 ~' 

Justerandes sign 

& I Ulla Sirnonsson 
~nk .. cterare 67
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VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

Sida 
8(13) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr. 2019/3 

§ 40 

Förslag till VA-taxa 2020 
AO-chef VA presenterar förslag till ny "Taxa för allmänna vattentjänster Leksands kommun 
2020", se bilaga 4. 

Förslag 2020: 

• Brukningsavgifterna höjs med 3 % 

• Anläggningsavgiften höjs med 10% 

VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Styrelsen beslutar 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny 'Taxa för allmänna vattentjänster 

Leksands kommun 2020". 

I Utdraqsbestvrkands 
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VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

Sida 
9(13) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr. 2019/3 

§ 41 

Förslag till ändring av principer för beräkning av VA-anläggnings 
avgift 2020 
Styrelserna för Dala Vatten och Avfall AB och de fyra teknikbolagen har under 2019 diskuterat 
att slopa parametern tomtyteavgift för småhus. Dala Vatten och Avfall AB har utrett olika 
alternativ och jämfört andra VA-huvudmäns taxekonstruktioner, samt haft kontakt med VA 
jurist. Enligt jämförande beräkningar gällande tomtyta i aktuella utbyggnadsområden (byar) 
inom våra kommuner, visar det att taxan behöver kompensera för ett intäktsbortfall 
motsvarande 2600 m2 tomtyta. 

Förslag 

Fördelningen av priserna för VA-anläggningsavgifterna avseende bostads- och därmed 
jämställd fastighet föreslås ändras enligt nedan: 

Nuvarande Föreslagen 
fördelning fördelning 

Servisavgift 28,1% 40,2% 
Förbindelsepunktsavgift 35,7% 50,1% 
Lägenhetsavgift 8,7% 9,7% 

Tomtyteavgift 
Räknat på 2500 m2 27,5% Utgår 

Förutom ovanstående, föreslås att det införs en avtrappning av priset för lägenheter, för att 
kompensera den annars oavsiktliga intäktshöjningen för flerbostadshus och lokaler. 
Avtrappningen föreslås enligt följande: 

1 - 10 lägenheter 100 % 
11 - 20 lägenheter 90 % 
21 - 30 lägenheter 88 % 
31 - lägenheter 86 % 

Av samma skäl föreslås också att i taxans pkt. 5.5 och 6.5 lägga till att avgifterna som ska tas 
ut för extra servis, multipliceras med 0,5. 

För annan fastighet (där tomtytan är det viktigaste), se§§ 3 och 6 i gällande VA-taxa, 
föreslås att servis- och förbindelsepunktsavgifterna fortsätter att ligga på samma nivå, som 
för bostäder och att tomtyteavgiften sänks med 15 %. 

Styrelsen beslutar 
1. Föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av principerna för beräkning av VA 

anläggningsavgift för bostads- och därmed jämförliga fastigheter (lokaler), i§§ 3 och 5 i 
''Taxa för allmänna vattentjänster Leksands kommun 2020", se bilaga 4. 

1 ~1, ..,,C .... l1\ l, 

I""""''""'"'' 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-19 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

VA-taxa 2020 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta 
föreslagna ändringar i 'Taxa för allmänna vattentjänster 2020, Leksands kommun". 

Sammanfattning 

• Brukningsavgifterna höjs med 3 % 

• Anläggningsavgiften höjs med 10 % 

Bakgrund 
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjas med 3 % och 
anläggningsavgiften med 10 %. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB, 2019-09-19 

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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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-09-19 

Till 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

Förslag till ändring av principer för beräkning av VA-anläggnings 
avgift 2020 

Rekommendation till beslut 

Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta förslagna 
ändring av principerna för beräkning av VA-anläggningsavgift för bostads- och därmed 
jämförliga fastigheter (lokaler), se§§ 3 och 5 i 'Taxa för allmänna vattentjänster 2020, 
Leksands kommun" enligt nedanstående förslag. 

Bakgrund 

Styrelserna för Dala Vatten och Avfall AB och de fyra teknikbolagen har under 2019 diskuterat 
att slopa parametern tomtyteavgift för småhus. Dala Vatten och Avfall AB har utrett olika 
alternativ och jämfört andra VA-huvudmäns taxekonstruktioner, samt haft kontakt med VA 
jurist. 

Enligt jämförande beräkningar gällande tomtyta i aktuella utbyggnadsområden (byar) inom 
våra kommuner, visar det att taxan behöver kompensera för ett intäktsbortfall motsvarande 
2600 m2 tomtyta. 

Förslag 

Fördelningen av priserna för VA-anläggningsavgifterna avseende bostads- och därmed 
jämställd fastighet föreslås ändras enligt nedan: 

Nuvarande Föreslagen 
fördelning fördelning 

Servisavgift 28,1% 40,2% 

Förbindelsepunktsavgift 35,7% 50,1% 

Lägenhetsavgift 8,7% 9,7% 

Tomtyteavgift 
Räknat på 2500 m2 27,5% Utgår 

Förutom ovanstående, föreslås att det införs en avtrappning av priset för lägenheter, för att 
kompensera den annars oavsiktliga intäktshöjningen för flerbostadshus och lokaler. 

https:(/rattvlk-my.sharepolnt.com/personal/ull1 simonsson dvaab sa/Oocuments{aa-Ullas/03 Styrelsemötan/STYREL5EMÖTEN 2019/LVAB/190919/Tjut VA(TjänsteutlJtande, slopande av tomtyteavgit't i VA-anläggningsavgirt, 2020 till KF.docx 

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 dalavattenavfall.se · Organisationsnummer 556714-8555 
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Dala Vatten och Avfall AB 
Datum 
2019-09-19 

Sida 
2(2) 

Avtrappningen föreslås enligt följande: 

1 - 10 lägenheter 
11 - 20 lägenheter 
21 - 30 lägenheter 
31 - lägenheter 

100 % 
90 % 
88% 
86 % 

Av samma skäl föreslås också att i taxans pkt. 5.5 och 6.5 lägga till att avgifterna som ska tas 
ut för extra servis, multipliceras med 0,5. 

För annan fastighet (där tomtytan är det viktigaste), se§§ 3 och 6 i gällande VA-taxa, 
föreslås att servis- och förbindelsepunktsavgifterna fortsätter att ligga på samma nivå, som 
för bostäder och att tomtyteavgiften sänks med 15 %. 

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB, 2019-09-19 

~w 
Henrik Valgma 
VD 

72



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för allmänna 
vattentjänster 
Leksands kommun 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand den 2019-11-xx, § yyy, Dnr 2019/xyxy 

  

73



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2020 

 2 

Innehåll 
 

Taxa för Leksands kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (§§ 1–4) ........................................................ 3 

Anläggningsavgifter (§§ 5–13) .................................................... 6 

Brukningsavgifter (§§ 14–21) .................................................... 13 

Taxans införande (§22) .............................................................. 17 

 

 

 

  

74



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2020 

 3 

Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4) 
Antagen av kommunfullmäktige den 2019-11-xx, § yyy, Dnr 2019/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 - 5200 m² 
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea 

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

 

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

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

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

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

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

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

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

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

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 79 464 kronor      99 930 kronor 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 99 176 kronor 123 970 kronor 

c)* 

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

19 272,00 kronor 
17 344,80 kronor 
16 959,36 kronor 
16 573,60 kronor 

24 090,00 kronor 
21 681,00 kronor 
21 199,20 kronor 
20 717,40 kronor 

d)** 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 
 22 000 kronor 27 500 kronor 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 79 464 kronor 99 930 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 99 176 kronor 123 970 kronor 

c)  
en avgift per m2 tomtyta 26,00 kronor 32,50 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 22 000 kronor 27 500 kronor 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7   

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

Avgift utgår per fastighet med:  

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift -  6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -  

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift -  6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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§ 8 

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

Avgifter för framdragen servisledning: 

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

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

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

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

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

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

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

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning. 20,40 kronor 25,50 kronor 

§ 10 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2019 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 2019, räknas om till procent av sistnämnda 
tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. 
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), 
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 
samt § 9 till närmaste tiotal ören.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 12 

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

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

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

§ 13 

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

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

13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick. 

84



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2020 

 13 

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 4 561,60 kronor 5 702,00 kronor 

b)* 
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 889,60 kronor  1 112,00 kronor  

c)** 
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år.  889,60 kronor  1 112,00 kronor  

d) en avgift per m3 levererat vatten 19,31 kronor  24,14 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. 

86



 Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2020 

 15 

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 221 kr och en hyra per dygn om 56 kr. Levereras renvatten tillfälligt 
genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 276 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 389,60 kr 487 kr 

Uppsättning av vattenmätare 389,60 kr 487 kr  

Avstängning av vattentillförsel 454,40 kr 
 

568 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 454,40 kr 568 kr  

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 389,60 kr 487 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 036,00 kr 1 295 kr 

Byte sönderfrusen vattenmätare 1 036,00 kr 1 295 kr 

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av) 260,00 kr 325 kr 

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd 260,00 kr 325 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 260,00 kr 325 kr 

Förgäves besök 260,00 kr 325 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 2020-01-01. 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:\10 TAXOR ANTAGNA\Taxa VA\2020\Till Kf\VA-taxa 2020 Leksand § xxx_till Kf.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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 125 Dnr 2019/1218

Avfallstaxa 2020
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende avfallstaxan:

 Genomgående ändra begreppet ”Brännbart avfall” till ”Brännbart 
restavfall”. 

 Minska avgiften för helårsabonnemang var åttonde vecka från 280 
kr/år till 225 kr/år

 Minska avgiften för fritidsabonnemang var åttonde vecka från 140 
kr/år till 113 kr/år

 Möjlighet att välja hämtning av brännbart avfall, 190 l kärl, varannan 
vecka. Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. 

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära 
sina egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2019-09-19, 
§§ 34-35
Tjänsteutlåtande av Henrik Valgma, daterat 2019-09-19
Förslag till avfallstaxa 2019, inkommen 2018-10-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2020, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-09-19 

Sida 
1(13) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr. 2019/3 
Plats och tid Torsdag 19 september 2019, kl. 13.30 

Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand 

Beslutande Per Spik 
Elisabet Ingels 
Mats Oscarsson 
Mats Pettersson 

Ersättare 

Övriga närvarande Anders Hellman 
Lisbeth Martinsson 
Petra Gunnarsson 
Henrik Valgma 
Ulla Simonsson 

AO-chef VA 
AO-chef Avfall 
Ekonomichef 
VD 
Sekr. 

Justerare 

Paragrafer 

Elisabet lngels 

34 - 45 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Ju:terandes slqn I 
1b 

I Utdraqsbestvrkende 
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VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samma nträ desdatu m 
2019-09-19 

Sida 
10(13) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr. 2019/3 

§ 42 

Förslag till avfallstaxa 2020 
AO-chef Avfall presenterar förslag till "Avfalfstaxa Leksands kommun 2020", se bilaga 5. 

Förslag 2020: 

• Genomgående ändrat begreppet "Brännbart avfall" till "Brännbart restavfall" 

• Minska avgiften för helårsabonnemang var åttonde vecka från 280 kr/år till 225 kr/år 

• Minska avgiften för fritidsabonnemang var åttonde vecka från 140 kr/år till 113 kr/år 

• Möjlighet att välja hämtning av brännbart restavfall, 190 I kärl, varannan vecka. Avser 
en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. 

• I övrigt mindre redaktionella ändringar 

• I övrigt oförändrad avfallstaxa 

• Oförändrad slamtaxa 

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Styrelsen beslutar 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny "Avfallstaxa Leksands kommun 2020" . 

.. :h A'- 
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TJÄNSTE UTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-19 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

Avfallstaxa 2020 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta föreslagna 
ändringar i "Avfallstaxa Leksands kommun 2020". 

1. Genomgående ändrat begreppet "Brännbart avfall" till "Brännbart restavfall". 

2. Minska avgiften för helårsabonnemang var åttonde vecka från 280 kr/år till 225 
kr/år. 

3. Minska avgiften för fritidsabonnemang var åttonde vecka från 140 kr/år till 113 
kr/år. 

4. Möjlighet att välja hämtning av brännbart restavfall, 190 I kärl, varannan vecka. 
Avser en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. 

5. I övrigt mindre redaktionella ändringar 

6. I övrigt oförändrad avfallstaxa. 

7. Oförändrad slamtaxa. 

Bakgrund 
Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 
Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan och slamtaxan oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll Leksand Vatten AB, 2019-09-19 

:g;;;J:" 
Henrik Valgma 
VD 

Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2020 till 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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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 restavfall. 

 

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 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 225 kr 

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 450 kr 

Kärl 190 l tömning varannan vecka 900 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 
restavfall 

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr 

Kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr 

Kärl 190 l tömning varannan vecka 450 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 
restavfall 

190 l  37 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 
restavfall 

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.  

Tjänst Förklaring Avgift 

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

65 kr/tillfälle 

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 452 kr/tillfälle 

Extra säck Brännbart restavfall 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 restavfall upptäcks 
i behållare för brännbart restavfall.  

210 kr/kärl 

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

Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema. 

550 kr/tim 

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

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 restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall.  

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 en- och tvåfamiljshus och fritidshus 

Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg. 

Tjänst Förklaring Avgift 

Hämtning 
grovavfall 

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälle 

För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli 

 

1.4.2 Verksamheter 

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

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk 

2.1.1 Tömningsavgifter  

Volym Förklaring Avgift 

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

Volym 3,1-6 m3 1 729 kr/tömning 

Överstigande 6 m3.  
Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 

219 kr/m3 

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1 

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

 

2.1.2 Tilläggsavgifter  

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

Tillägg till ordinarie tömningsavgift.  

Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle 

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar.  375 kr 

Bestämd dag Tömning bestämd dag.  750 kr 

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

Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning,  
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 
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3 Allmänna bestämmelser 
 

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet  

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

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

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

 

3.2 Betalning 

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

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

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

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

 

3.3 Ändring av taxor och avgifter 

Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun. 

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

 

3.4 Förändring av abonnemang  

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

Förändring av plats, läge av kärl, container 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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§ 126 Dnr 2019/973

Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Beskrivning av ärendet
För att säkerställa att Leksands kommun har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till 
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som 
träder i kraft 14 december 2019.
Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december 
delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. Anpassningar i svensk 
lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men 
förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.
SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. 
Miljöenheten har anpassat sitt förslag till det underlaget, sett till både 
struktur och hänvisningar.
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare 
delen av 2020.

Sektorns bedömning
Ändringarna bedöms nödvändiga för att kommunen även under 2020 ska ha 
rätt till att ta ut avgift för livsmedelskontroll. Görs inga ändringar kan 
avgiftsbeslut komma att göras med stöd av lagstiftning som inte längre finns. 
Taxeändringarna medför inga skillnader för verksamhetsutövarna och inte 
heller för kommunens budget för livsmedelskontroller. Görs inga ändringar 
riskeras ett bortfall av intäkter på ca 600 000 kronor.
Sammantaget är ändringarna på så många ställen att nuvarande 
taxeföreskrifter behöver upphävas och ersättas i sin helhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-29
Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, i enlighet 

med förslaget. 
2. Taxa ska tillämpas från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa, 

beslutad av fullmäktige 2014-11-24, § 34.
3. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 
5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 
tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommit under denna period.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxa för livsmedelskontroll 

Beskrivning av ärendet 
För att säkerställa att Leksands kommun har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas 
till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. 

Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 
december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller. 
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 
2019. 

SKL har mot den bakgrunden tagit fram ett nytt underlag för taxa för 
livsmedelskontroll anpassade till den nya kontrollförordningen. 
Miljöenheten har anpassat sitt förslag till det underlaget, sett till både 
struktur och hänvisningar. 

Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under 
senare delen av 2020. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ändringarna bedöms nödvändiga för att kommunen även under 2020 ska ha 
rätt till att ta ut avgift för livsmedelskontroll. Görs inga ändringar kan 
avgiftsbeslut komma att göras med stöd av lagstiftning som inte längre finns. 
Taxeändringarna medför inga skillnader för verksamhetsutövarna och inte 
heller för kommunens budget för livsmedelskontroller. Görs inga ändringar 
riskeras ett bortfall av intäkter på ca 600 000 kronor. 

Sammantaget är ändringarna på så många ställen att nuvarande 
taxeföreskrifter behöver upphävas och ersättas i sin helhet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, i enlighet 

med förslaget.  

2. Taxa ska tillämpas från den 14 december 2019 och ersätter tidigare taxa, 
beslutad av fullmäktige 2014-11-24, § 34. 
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3. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 
tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 
5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 
tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör 
registreringar som inkommit under denna period. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-29 

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Miljöenheten 

Ekonomiavdelningen 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Leksands kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och 
registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran 
till konsument (där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 
1998), och 

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 

2. årlig offentlig kontroll 

3. uppföljande kontroll som inte var planerad 

4. utredning av klagomål 

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

6. importkontroll 

7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- 
och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av kommunstyrelsen, dess utskott 
för samhällsbyggnad eller jävsnämnden efter handläggning.

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 100 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag 
sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt 
nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Med kontrolltid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning, analys och 
kontroller i övrigt. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
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påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift.

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för två timmars 
kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) 
ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som tilldelats eller 
beslutats för anläggningen. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande 
riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga 
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig 
i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt den riskbedömning som kommunstyrelsen, dess 
utskott för samhällsbyggnad eller jävsnämnden beslutat, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid 
på grundval av en bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från 
och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga 
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 
12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om 
anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya 
avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med 
det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen 
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har 
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs 
för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att 
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för den kontrolltid som nedlagts 
enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma gäller för 
offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos 
livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får kommunstyrelsen, dess utskott för samhällsbyggnad eller jävsnämnden i 
ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.
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Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till kommunen 
för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av 
införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som kommunen 
nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till 
kommunen för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig 
kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nedlagts i ärendet, beräknat enligt 
5 §, och de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Leksands kommun. Betalning ska ske inom tid 
som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden 

Beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 
2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 
2019 tidigare beslutad timavgift. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till 
kommunen under denna period.

112



113



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 122 Dnr 2016/625

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende

Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde presenterar kommunens projektledare Nina 
Lehtonen och Anders Backhans från Backhans Consulting, beräknad 
produktionskostnad samt hur processen med ny- och ombyggnationen av 
Tibble särskilda boende fortskrider. 
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnation av Tibble 
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr jämfört med uppskattad budget 
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden som presenterades i 
kommunstyrelsen 2017. Följande förändringar har skett sedan dess:

 Kommunen ska äga byggnaden och köpa den befintliga delen av 
Leksandsbostäder AB.

 Planerad byggnad har 72 lägenheter jämfört med 70 vid 
planeringsstadiet.

 Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5 890 kvm lokal- och 
boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även lägenhetsförråd 
vilket inte fanns med i planeringsstadiet. 

 Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 års 
pris.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad 
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation 
av Tibble särskilda boende.
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar 
som av byggkostnad för att få en produktionskostnad som är förenlig med de 
förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av byggnaden, 
utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt samvaroytor som är 
av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, besökare och personal.
Trots den ökade produktionskostnaden bedömer sektorn för vård och omsorg 
att den totala driftskostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya 
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vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad 
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal 
vårdboendeplatser. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 86
Tjänsteutlåtande från Nina Lehtonen och Anders Backhans, 
daterat 2019-10-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, i 

enlighet med partneringkontraktet.
2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Vård och omsorg
Nina Lehtonen, 0247-802 61 
nina.lehtonen@leksand.se

Anders Backhans
Anders.backhans@backhansconsulting.se

Inför fas 2 av ny- och ombyggnationen Tibble särskilda 
boende 

Beskrivning av ärendet  

1. Bakgrund
1.1.Januari 2016 
Kommunstyrelsen beslutade att ge sektorn för Vård och omsorg i uppdrag att 
utreda var det är mest lämpligt, utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt 
perspektiv, att bygga ett nytt särskilt boende. 
Hyreskontraktet för Limsjögården löper ut mars 2021 och behöver ersättas 
av ett nytt boende. En utredning avseende ombyggnation av Limsjögården 
har gjorts i ett tidigare skede, men avslutades januari 2016 på grund av att 
beräknad nettokostnad blir för hög.
1.2.År 2017
En arbetsgrupp, bestående av olika yrkeskategorier inom Vård och omsorg, 
tillsätts för att vara delaktiga i framtagandet av ett underlag angående vad 
som är viktigt för en trivsam vårdmiljö respektive bra arbetsmiljö.
1.3.December 2017 
Kommunstyrelsen beslutade att det nya särskilda boendet ska byggas vid 
Tibble. Som beslutsunderlag fanns rapporten Framtidens särskilda boende 
2017-11-08, innehållande arbetsgruppens önskemål om och förslag på hur 
kommunens nya boende ska se ut samt kommunens framtida behov av 
vårdplatser. Behovet grundar sig i SCB:s befolkningsprognos om att det år 
2021 kommer att behövas 16 nya lägenheter samt ytterligare 16 + 45 
lägenheter till år 2025 respektive 2030. På senare tid har vi även sett ett ökat 
behov av korttidsplatser. 
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Utifrån dessa antaganden samt preliminära produktionskostnader i prisnivå 
2018 (utifrån referensobjekt), togs en hyreskalkyl fram där: 

 Hyran är kalkylerad efter nyproduktion av 50 lägenheter samt 
ombyggnation av befintliga 20 lägenheter, totalt 70 lägenheter. 

 Hyreskostnaden är gjord utifrån en tidig utredning om ca 4700 kvm 
nyproduktion plus 900 kvm ombyggnation av befintligt boende i 
Tibble, totalt 5600 kvm. 

1.4.År 2018-2019 
Vård och omsorg har fortsatt att utreda och skissa på hur ett nytt vårdboende 
kan byggas och utformas utifrån fastighetens egenskaper, myndighetskrav 
och riktlinjer samt med beaktande av kommunens Miljömål, Energi- och 
klimatplan. Representanter från Kommunens pensionärsråd har utsetts för att 
vara delaktiga i vad som önskas i framtidens boende.
1.5.Februari 2019 
Allmänna utskottet har delegerats av Kommunstyrelsen att fatta beslut om 
upphandlingen av entreprenör för uppförandet av ny- och ombyggnationen i 
Tibble. Vård och omsorg föreslog en upphandlingsform genom 
totalentreprenadkontrakt med utökad samverkan (s.k partnering). Denna 
form av kontrakt innebär att vi arbetar i två faser: fas 1 – projektering och 
kalkylering, fas 2 – uppförande av byggnaden. I april stod det klart att Nils 
Skoglund AB har vunnit upphandlingen och fas 1 kan starta.
Fördelen med en partnering är att vi har större möjlighet att påverka 
byggnationens utförande, då vi tillsammans med byggentreprenören planerar 
hur boendet ska se ut in- och utvändigt samt vad det ska/inte behöver 
innehålla. Utifrån gemensamma beslut räknas en produktionskostnad fram. 
Kommunen har möjlighet att avbeställa fas 2 om kostnaden inte 
överensstämmer med uppskattad budget.   

2. Processen i partneringkontraktet – fas 1
Under fas 1 har Allmänna utskottet löpande informerats om hur processen 
fortskrider. Begränsningar i detaljplanen avseende en låg byggnadshöjd, har 
fördröjt ritningsprocessen. Flera ritningsförslag har tagits fram, alla med 
fokus på en hälsofrämjande vårdmiljö som är trygg, lättillgänglig och som 
uppmuntrar till delaktighet i aktiviteter och social samvaro. Byggnadens 
disposition grundar sig i att ge en god koppling till befintligt boende, smälta 
in i omgivningen, möjliggöra naturliga utemiljöer och att undvika känslan av 
instängdhet mellan byggnaderna. Ytterligare faktorer som varit avgörande är 
att enheterna ska placeras med bästa möjliga överskådlighet för boende och 
personal samt för att underlätta samverkan mellan enheternas personal. 
Kommunens stadsarkitekt har rådfrågats om byggnadens utformning, 
fasadmaterial och färgsättning. Framtaget förslag grundar sig i hennes 
rekommendationer. 
2.1.Omständigheter orsakade av byggnadshöjden
Diskussioner har förts med Byggenhetens myndighetschef avseende 
utformning och byggnadshöjd. Målet har varit att inte avvika från 
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detaljplanen trots den låga bygghöjden. Framtaget förslag håller sig inom 
ramen för detaljplanen, dock har nedanstående omständigheter påverkats av 
den.

 Får endast bestå av två våningar  ger en mer utbredd byggnad för 
att tillgodose bedömt behov av vårdplatser. Den sammanfogande 
ytan mellan enheterna blir större än vad som är nödvändigt.

 Maximalhöjden är inte anpassad till dagens byggstandard avseende 
installationer, vilket har lett till flera utredningar av hur och var bland 
annat ventilationen ska dras. Plats under yttertak är inte tillräckligt, 
vilket kräver en extra yta över byggnadens mittenparti.  

 Källarplanet får inte uppfattas som ett våningsplan, vilket begränsar 
användandet av dessa ytor. 

 Husgrundens utförande blir mer kostnadskrävande.

 Konstruktion med träbjälklag är inte möjligt på grund av att dess 
tjocklek påverkar den totala byggnadshöjden negativt.

2.2.Faktorer som påverkar projektet
Byggnadens storlek har under processens gång utvidgats på grund av 
omständigheterna i punkt 2.1. Detta har föranlett att projekteringsgruppen 
vid flera tillfällen har sett över alla ytor och vad som kan minskas alternativt 
tas bort för att hålla ner byggkostnaden. Viktigt har ändå varit att inte 
försämra vård- och arbetsmiljön, likaså att inte minska lägenheternas storlek 
under 30 kvm.
Dock finns två delar i huset som ytmässigt påverkar totala byggytan.
a) I nuvarande ritning finns generösa gemensamma ytor för social samvaro 

och aktiviteter, exempelvis gym, bibliotek/samtalsrum, 
salong/behandling, café/matplats, samlingssal med sportbar. Det skapar 
möjligheter för de äldre att, i enlighet med Äldreomsorgens Nationella 
värdegrund, leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därutöver har 
även varje enhet ett eget vardagsrum, kök och matsal.  

Kommunen har stort fokus på att skapa en trevlig måltidsmiljö. Bland 
annat är den nya måltidsordningen uppskattad och planerad att införas i 
samtliga särskilda boenden. På nya Tibble kommer den gemensamma 
ytan café/matsal (inklusive ett litet kök) att användas för detta ändamål 
samt för närståendemöten, arbetsplatsträffar och underhållning. På grund 
av byggnadens utformning skapas samma yta för samvaro på 
ovanvåningen, vilket normalt inte finns med vid nybyggnationer.

b) Källarplanet innehåller stora personalytor fördelat på flera 
omklädningsrum, personalrum med kök och avskiljbar del för möten, 
vilrum, tvättstuga samt klädförråd. Utanför personalrummet finns en 
egen uteplats.

Under fas 1 har ritningarna optimerats beträffande överytor. 
Justeringarna har inte inneburit förändringar av personalytor, endast 
boendeytor har påverkats. Med tanke på de rymliga personalytorna och 
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den stora samlingssalen på plan 1, ser vi en möjlighet att omdisponera 
dessa ytor vilket även kan minska ytan i källaren.
 

2.3.Förändringar jämfört mot hyreskalkyl 2017 
Den totala produktionskostnaden för ny- och ombyggnationen av Tibble 
särskilda boende beräknas till cirka 182 mkr, jämfört mot uppskattad budget 
om 167 mkr som låg till grund för hyreskostnaden presenterad i 
Kommunstyrelsen år 2017. Förändringar som skett sedan dess:

 Leksands kommun ska äga byggnaden och därmed köpa den 
befintliga delen av Leksandsbostäder AB för 10 mkr. 

 Planerad byggnad har totalt 72 lägenheter (9 lägenheter x 8 enheter) 
jämfört med 70 vid planeringsstadium.

 Planerad ny- och ombyggnation har för närvarande 5890 kvm lokal- 
och boarea (ca 82 kvm/boende). Byggnaden innehåller även 
lägenhetsförråd vilket inte fanns med i planeringsstadiet.

 Nuvarande produktionskostnad är redovisad i nivå med 2020/2021 
års pris.

3. Kostnadskalkyler avseende ny- och ombyggnation av Tibble 
särskilda boende samt jämförelse med nuvarande boenden

3.1.Beräkningsförutsättningar

 Drift och underhåll; Är beräknat utifrån REPAB fakta för 
vårdbyggnader samt erfarenhetssiffror från Leksandsbostäders 
fastighetsförvaltning. Driftkostnaderna påverkas positivt vid 
nybyggnation. Likaså är underhållsbehovet initialt mindre, varför ett 
schablonmässigt avdrag räknas de första 9 åren.

 Avskrivningar; Beräknas linjärt med 40 års avskrivningstid, vilket 
innebär att byggnadens bokförda värde, 40 år efter anspråkstagandet, 
är 0kr. Utöver byggnadens värde ingår också 2-3 mkr markvärden i 
kalkylen, detta skrivs enligt gällande regelverk inte av.

 Räntekostnader; Projekt och utvecklingscontroller på 
Ekonomiavdelningen har varit behjälplig med kostnadskalkylen, som 
även är godkänd av kommundirektör. Räntan är beräknad på 2 % och 
gäller hela perioden. Idag kan Leksands primärkommun erhålla lån 
med bunden ränta och en räntesats på cirka 0,6 %. Men det är 
sannolikt att räntorna stiger. Om räntan skulle stiga med 1 
procentenhet över kalkylerad låneränta och lånet är obundet, skulle 
kommunens räntekostnader stiga med 182mkr*0,01=1,82 mkr. Att 
räntekostnaderna i kostnadsberäkningen (tabell 1) årligen sjunker, 
beror på att en årlig amortering motsvarande avskrivningskostnaden 
räknas in i kalkylen. 

 Intäkter; De boende betalar en hyreskostnad för sin lägenhet, denna 
intäkt beräknas bli kring 6 500 kr/boende och månad (dagens 
belopp). Dialog har förts med Hyresgästföreningen gällande denna 
hyresnivå som är baserade på olika parametrar (generella jämfört 
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med andra kommuner samt privata utförare) i såväl lägenheten som 
hela huset. Ny kontakt tas då slutliga ritningar är klara.

3.2.Produktionskostnad och drift avseende ny- och ombyggnationen 
av Tibble särskilda boende 

Produktionskostnaden beräknas bli cirka 182 mkr. 
En bedömning av Nya Tibbles drift- och underhållskostnader samt intäkter 
redovisas i tabell 1.

Tabell 1; Kostnadsberäkning avseende ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende 
angivet i mkr.

3.3.Kostnader i nuvarande särskilda boenden Limsjögården och 
Tibble

I tabell 2 redovisas dagens kostnader. Leksands kommun hyr Limsjögården 
av Stenvalvet/Region Dalarna till en kostnad av cirka 3,8 mkr (avser endast 
lokalen för särskilda boendet). Hyran höjs årligen som följd av indexklausul.
Kommunen hyr Tibble av det helägda dotterbolaget Leksandsbostäder AB 
till en kostnad av cirka 3,6 mkr. Boendena har 27 vårdplatser vardera, totalt 
54 vårdplatser. Intäkterna är beräknade på att alla lägenheter är uthyrda 12 
månader per år och uppgår då till cirka 2,2 mkr/år. 
Om antal årshyresgäster är en person mindre, minskar intäkterna med 78 000 
kr/år. Motsvarande besparing sker dock inte på lokalen.

Tabell 2; Kostnadsberäkning enligt budget avseende nuvarande särskilda boenden 
Limsjögården och Tibble angivet i mkr.

3.4. Jämförelse mellan nuvarande boenden och nytt boende
Jämfört med dagens kostnader för nuvarande två boenden, beräknas 
kostnaden sjunka årligen (tabell 3), trots att antal lägenheter ökar från 54 till 
72. Anledningen till detta är framförallt att kommunen inte har vinstkrav på 
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sina egna lokaler. Detta kan jämföras med övriga aktörers vinstkrav och 
räntenivåer.
Utöver positiva driftkostnader, vet vi att även verksamhetsdriften 
effektiviseras vid en nybyggnation. Dessa kostnader är inte redovisade i 
kostnadskalkylerna.
Hyresintäkterna är i nuläget osäkra beroende på vilken hyresnivå som 
faktiskt kommer att gälla (se 3.1). 
Över tid blir resultateffekten positiv för en byggnation i egen regi, då enbart 
underhållskostnaderna stiger medan avskrivningarna är konstanta. 
Räntekostnaderna sjunker givet oförändrad räntesats som följd av 
amortering.

Tabell 3; Jämförelse mellan nuvarande och nytt boende avseende skillnaden i nettokostnad 
angivet i tkr.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen produktionskostnad är högre än tidigare uppskattad 
produktionskostnad som låg till grund för beslutet om ny- och ombyggnation 
av Tibble särskilda boende. 
Sektorn bedömer att ytterligare justeringar behöver göras av såväl ritningar 
som av byggkostnad, för att få en produktionskostnad som är förenlig med 
de förändringar som har gjorts sedan beslutet, det vill säga inköp av 
byggnaden, utökade vårdplatser, installationsytor, materialval samt 
samvaroytor som är av vikt för trivsel och välbefinnande hos boende, 
besökare och personal. 
Trots den ökade produktionskostnaden, bedömer sektorn för Vård och 
omsorg att den totala driftkostnaden av fastigheten, inklusive de 18 nya 
vårdlägenheterna, kommer att vara lägre än nuvarande totala driftskostnad 
för Limsjögården och Tibble.
Genom det nya boendet kan vi möta kommande behov av antal 
vårdboendeplatser.

Samverkan med fackliga organisationer
Ritningar och funktionsprogram har presenterats och kommunicerats vid 
olika tillfällen på Sektorsamverkan. Samverkan har fortlöpande skett genom 
den utsedda arbetsgruppen.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Inleda Fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende, 
i enlighet med partneringkontraktet.
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2. Bevilja tilläggsanslag för investering om 32 miljoner kronor för år 
2022.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
--

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef Ulrika Gärdsback
Processledare Nina Lehtonen
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 132 Dnr 2019/1076

Avtalssamverkan med Rättviks kommun 

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång. 
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.  
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.  

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt. 
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun.
Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan.
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster: 

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större kollegialt 
utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden (kvalitet 
i leveransen). 

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering). 

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö). 

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare att 
locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas utveckling 
i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an större 
utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för utveckling i 
kommunerna). 

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra rutiner, 
och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden (effektivisering). 

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner
Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01. 
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera. 
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-10-24, § 166
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-16

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till utskottet för samhällsbyggnads förslag 
till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 

kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk samordning 
mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att verksamhet och 
budget kan regleras via avtalssamverkan och att den politiska styrningen 
inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Samhällsutveckling
Åke Sjöberg, 80599
ake.sjoberg@leksand.se

Avtalssamverkan med Rättviks kommun inom sektor 
samhällsbyggnad

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Att som liten kommun erbjuda medborgare, företagare och besökare en hög 
kvalitet och service är inte alltid enkelt. Kompetensförsörjning av erfaren 
och kunnig personal i en bra arbetsmiljö, är en avgörande fråga för huruvida 
vi lyckas med ambitionen, och i rapport efter rapport är slutsatserna de 
samma – mellankommunal samverkan är enda sättet att nå framgång. 
När nu pressen ökar på alla mindre kommuner runt om i landet om att nå 
längre med kompetensförsörjningen, skapa arbetsplatser med minskat antal 
solokompetenser, förnya servicen, digitalisera och utveckla så tror vi att 
tiden är mogen för att koppla ett större grepp om samverkan mellan dessa två 
kommuner.  
Vi tror att det krävs dels för att upprätthålla en hög servicenivå, men också 
för att vi ska kunna ta flera steg framåt, nå ännu längre tillsammans. 
På nationell nivå har ny lagstiftning möjliggjort för kommuner att på ett 
smidigare sätt hantera de juridiska punkterna inom mellankommunal 
samverkan. Avtalssamverkan ger kommunerna möjligheter att via 
uppdragsavtal skapa organisatorisk samverkan utan komplicerade 
upphandlingsförfaranden.  

Samverkan mellan Rättviks och Leksands kommuner
I många olika forum har diskussionen om en ökad mellankommunal 
samverkan mellan Leksand och Rättvik förekommit genom åren. I vissa fall 
har vi lyckats realisera detta, i andra fall har det varit svårt. 
Idag finns samarbete inom energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning 
samt naturvårdstjänst redan etablerat. I samtliga dessa fall är personalen 
anställd av Leksands kommun.

Kommunerna gränsar till varandra geografiskt och även om det finns 
olikheter så finns där också väldigt många likheter. Med andra ord finns 
många av förutsättningarna för en genuin samverkan på plats. Sedan en tid 
har också kommunernas ledningar givit ett uppdrag till sina kommunchefer 
att inventera och driva på möjlig samverkan.
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Det är denna utveckling som leder till nedanstående förslag till beslut. 
Ambitionen med denna utökade samverkan mellan Leksands och Rättviks 
kommun är att utan den politiska styrningen påverkas skapa följande vinster: 

 Fler medarbetare får möjlighet att arbeta i grupper med större 
kollegialt utbyte, som är till nytta i allt från introduktion och stöd för 
nyutexaminerade till stöd och bollplank i komplicerade ärenden 
(kvalitet i leveransen). 

 Större arbetsgrupper skapar större möjligheter att omdisponera och 
använda resurser utifrån efterfrågan och behov (effektivisering). 

 Singelkompetenser får möjlighet till ”back-up” vid ledigheter eller 
sjukfrånvaro (arbetsmiljö). 

 Istället för enheter som över tid fluktuerar mellan full bemanning och 
kompetensbrist, kan det skapas en större arbetsplats som har lättare 
att locka arbetskraft, kan hålla jämnare belastning (kommunernas 
utveckling i olika cykler under året) och kan klara av att ta sig an 
större utvecklingsprojekt på kortare tid, (förutsättningar för 
utveckling i kommunerna). 

 Ledning och administration kan samordnas för att kvalitetssäkra 
rutiner, och frigöra resurser för nya uppdrag eller åtaganden 
(effektivisering). 

Flera steg för att skapa gemensamma funktioner

Första steget som krävs är ett inriktningsbeslut om att söka samarbete inom 
Samhällsutvecklingssektorn.
Det som samhällsutvecklingsförvaltningen utrett djupare, och som kan bli ett 
första steg, är att Leksand kommuns mät- och kartavdelning inklusive GIS 
blir en gemensam avdelning för båda kommunerna efter samgående med 
Rättviks motsvarighet.
Målsättningen är att steg 1 påbörjas 2020-01-01. 
Fler områden inom både samhällsutvecklingsförvaltningen och kommunen i 
övrigt är både möjliga och lämpliga att samverka inom, exempelvis genom 
att skapa gemensamma enheter, men det här har ännu inte analyserats fullt 
ut. Det gäller t ex kultur, mark och plan med flera. 
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För att smidiggöra processerna i arbetet och minska ledtiderna med denna 
utökade samverkan mellan kommunerna, bör beslut fattas om att 
kommunstyrelsen har rätt att framledes fatta de tillkommande besluten om 
samverkan i ärenden. De första stegen omfattar att samordna funktioner 
inom gis, kart- och mät för att sedan gå vidare med kultur och mark- och 
planområdet, men det finns som sagt potential till ytterligare samverkan på 
fler områden.
Konkret innebär det att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att 
fatta beslut om organisatorisk samordning mellan ytterligare enheter i 
kommunerna, under förutsättning att verksamhet och budget kan regleras via 
avtalssamverkan och att den politiska styrningen inte påverkas.

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna att Leksands kommun utökar samverkan med Rättviks 
kommun, enligt vad som beskrivs i detta underlag, för att på så vis 
förstärka och effektivisera tjänstemannaorganisationerna och 
leveransförmågan i båda kommunerna. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om organisatorisk 
samordning mellan enheter i kommunerna, under förutsättning att 
verksamhet och budget kan regleras via avtalssamverkan och att den 
politiska styrningen inte påverkas.   

3. Kommunstyrelsen tar delbeslut för varje delområde som blir aktuellt.

Åke Sjöberg
Samhällsutvecklingschef

Beslutet expedieras till
Rättviks kommun
Fackliga organisationer
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 120 Dnr 2013/1046

Detaljplan för Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen

Beskrivning av ärendet
I ärandet finns följande tidigare beslut:

 Positivt planbesked SB 2013-09-10, § 154 

 Samrådsbeslut planprogram SB 2014-09-09 § 111 

 Godkännande av planprogram inför antagande SB 2014-12-16 § 175

 Godkännande av planprogram KS 2015-01-26 § 10 

 Förnyat planbesked 2016-06-21 § 130 SB

 Förnyat planbesked SB 2018-12-13 § 166. 

 Samrådsbeslut SB 2018-12-13 § 167. 

 Granskningsbeslut SB 2019-05-23 § 85 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. 
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av plan- och kartchef Malin 
Bengtsson, stadsarkitekt Anna Ograhn och samhällsplanerare Jakob 
Blomkvist.

Samråds- och granskningsförfarande
Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den 
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin 
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9 
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé 
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i 
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.
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2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för 
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och 
Facebooksida, i det lokala webbmagasinet Siljans News, Falu kuriren och 
Dalademokraten. På Siljan News fanns annonsen publicerad på 
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falu kuriren och 
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående 
annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda 
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i samrådet ändrades 
våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes antalet våningar i den 
norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 våningar. Mer 
beskrivande bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas gestaltning 
lades till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändrades till enbart falurött 
med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasader ska ha ett 
varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult var därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 2019 till den 28 
juni 2019. Underrättelse om granskning gjordes genom utskick av brev till 
berörda sakägare, markägare, remissinstanser, alla som lämnat synpunkter 
och uppgett adress eller mailadress och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 4 juni 2019. Handlingarna var utställda i 
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats samt fanns tillgängliga 
på biblioteket i Leksand.
Inkomna synpunkter under granskningen har sammanfattats och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har endast ändrats 
redaktionellt efter granskningen.

Sektorns bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan kan godkännas 
och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, daterat 
2019-09-26, § 143
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-06
Granskningsutlåtande, daterad 2019-10-02
Samrådsredogörelse, registrerad 2019-05-30
Planbeskrivning, daterad 2019-10-02
Plankarta med bestämmelser, daterad 2019-10-02
Illustration på plankarta, daterad 2019-10-02
Övriga handlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26
Trafikbullerutredning, 2015-05-31, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22

Yrkanden
Sebastian Larsson (M) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till utskottet för 
samhällsbyggnads förslag till beslut.
Inga Westlund (V) och Gunnar Fälldin (BP) yrkar avslag till utskottets 
förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Godkänna detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), 

i enlighet med förslaget. 
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.), i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Plan- och kartavdelningen
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Datum
2019-09-06

Referens
2013/1046

Plan- och kartavdelningen
Jacob Blomkvist, 80219
jacob.blomkvist@leksand.se

Detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 m.fl.) 

Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut:

 Positivt planbesked 2013-09-10 § 154 i utskottet för 
samhällsbyggnad

 Samrådsbeslut planprogram 2014-09-09 § 111 SB

 Godkännande av planprogram inför antagande 2014-12-16 § 175

 Godkännande av planprogram 2015-01-26 § 10 KS 

 Förnyat planbesked 2016-06-21 § 130 SB

 Förnyat planbesked 2018-12-13 § 166 SB. 

 Samrådsbeslut 2018-12-13 § 167 SB. 

 Granskningsbeslut 2019-05-23 § 85 SB
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Efter avvägningar utifrån inkomna yttranden i 
samrådet ändrades våningsantalet till högst 6 våningar, därmed sänktes 
antalet våningar i den norra delen av planområdet från högst 8 till högst 6 
våningar. Mer beskrivande bestämmelser som hårdare styrde byggnadernas 
gestaltning lades till i detaljplanen, färgsättning på fasad ändrades till enbart 
falurött med detaljer i grå kulör, endast sadeltak tillåts och fasader ska ha ett 
varierande uttryck. Ljusa kulörer som vitt och ljusgult var därmed inte längre 
möjliga enligt detaljplanen.

Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 9 januari till den 
7 februari, samrådet förlängdes till den 28 februari 2019. Berörda sakägare, 
markägare, remissinstanser och övriga berörda har beretts tillfälle till samråd 
genom utskick av samrådsinbjudan per post samt annonsering i Magasin 
Leksand den 9 januari 2019 samt i Falu Kuriren och Dala Demokraten den 9 
januari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé 
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i 
Leksand. Öppet hus för allmänheten ägde rum den 24 januari 2019.

Den 2 februari 2019 hölls ett kompletterande samrådsmöte. Annonsering för 
det kompletterande samrådsmötet gjordes på kommunens hemsida och 
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Referens
2013/1046

Sida
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Facebooksida, i det lokala webbmagasinet Siljans News, Falu kuriren och 
Dalademokraten. På Siljan News fanns annonsen publicerad på 
webbmagasinets förstasida 2-4 februari 2019. I Falu kuriren och 
Dalademokraten publicerades annonsen den 31 januari 2019. I ovanstående 
annonsering kungjordes även den förlängda samrådstiden. Den förlängda 
samrådstiden annonserades även i Magasin Leksand den 6 februari 2019.
Under samrådstiden inkom 213 stycken yttranden. Inkomna synpunkter har 
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 4 juni 2019 till den 28 
juni 2019. Underrättelse om granskning gjordes genom utskick av brev till 
berörda sakägare, markägare, remissinstanser, alla som lämnat synpunkter 
och uppgett adress eller mailadress och övriga berörda samt genom 
annonsering i Magasin Leksand den 4 juni 2019. Handlingarna var utställda i 
kommunhusets foajé och på kommunens webbplats, samt fanns tillgängliga 
på biblioteket i Leksand.
Inkomna synpunkter under granskningen har sammanfattats och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har endast ändrats 
redaktionellt efter granskningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Plan- och kartavdelningen bedömer att förslag till detaljplan med 
redaktionella ändringar kan godkännas och skickas vidare till 
kommunfullmäktige för antagande.

Ekonomi
Detaljplanen bekostas av Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser 
Illustration på plankarta.

Övriga handlingar
Behovsbedömning (godkändes i planprogramsskedet)
Planprogram Åkerö brofästet Järnavägen-Insjövägen i Leksands kommun, 
godkänt av KS 2015-01-26
Trafikbullerutredning, 2015-05-31, 2018-06-28
Dagvattenutredning, 2018-09-04
Vibrationsmätning, 2014-05-22
Geoteknisk utredning, 2018-05-30
Miljöteknisk undersökning, 2014-05-30
Solstudie, 2019-05-20
Flyghinderanalys, 2019-03-28
Siktstudie, 2019-05-22
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Förslag till beslut 
utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Godkänna detaljplanen 

utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1.anta detaljplan för Åkerö brofäste (Åkerö 19:4 mfl) i enlighet med 
förslaget.

Beslutet expedieras till
Näringslivsavdelningen, Leksands kommun.

Plan- och kartavdelningen

Jacob Blomkvist
Samhällsplanerare
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Väg

VÄG

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Centrum, utom drivmedelsförsäljning

C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap 11 § 1

e

1

Största exploatering är 650 kvadratmeter byggnadsarea

e

2

Största exploatering är 700 kvadratmeter byggnadsarea

e

3

Största exploatering är 850 kvadratmeter byggnadsarea

e

4
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egenskapsområdet får högst vara 200 kvadratmeter

Marken får inte förses med byggnad
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planteras
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byggnadsdelar uppföras

Utformning,  4 kap 16 § 1

f
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Fasad ska utformas i 3 till 4 våningar

f
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Fasad ska utformas i 5 till 6 våningar

f
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Ny bebyggelse ska utformas så att de upplevs ha
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f
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2
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Stängsel och utfart ,  4 kap 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas
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1 INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Leksands kommuns Vision 2025 med tillväxtmålet 18 000 invånare år 
2025 utgör tillsammans med kommunens bostadsförsörjningsprogram 
grunden till detaljplanens framtagande. Primärt behöver kommunen fler 
invånare för att klara av att möta behovet av arbetskraft hos kommunens 
företag och offentliga verksamheter. Dels för att kompensera för stora 
pensionsavgångar och dels för att minska beroendet av inpendling.         
En större arbetsför befolkning behövs även för att behålla kommunens 
servicenivå och ge goda förutsättningar för en lokal handel. En 
förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva 
och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen ökar. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna 
Åkerö 13:8 och 19:4. Den planerade nybebyggelsen avses bli 3 till 6 
våningar. 

Handlingar 

Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag: 

• Behovsbedömning 2014-06-27 
• Planprogram KS 2018-01-26 § 10 
• Solstudie 2017-12-21, 2019-05-20 
• Bullerutredning 2014-05-31, 2018-06-28 
• Miljöteknisk markundersökning 2014-05-30 
• Vibrationsutredning 2014-05-22 
• Geoteknisk utredning 2018-05-30 
• PM Dagvatten 2018-09-04 
• Siktstudie 2019-05-21 
• Flyghinderanalys 2019-03-28 
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Planprocess 
Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i 
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med utökat förfarande. 

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat. 

1.1 PLANDATA 

Läge 
Planområdet är beläget söder om Leksandbron. Området omges i väst av 
Järnavägen, i öst av Insjövägen och i söder av villatomter och en öppen 
gräsyta. Detaljplanen omfattar fastigheterna Åkerö 13:8, 19:4 och 
samfälligheten Styrsjöbo S:1. Leksands-Noret ligger 350 meter norr om 
planområdet på andra sidan Österdalälven.

 
Streckad linje visar planområdets geografiska läge 

Areal  
Planområdets areal uppgår till cirka 5650 kvm. 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar norra delen av fastigheten Åkerö 13:8 och hela 
Åkerö 19:4, båda fastigheterna ägs av Leksands kommun. Styrsjöbo S:1 
ägs av en samfällighet som berör Färjvägen.  
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1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktlig planering 
För området gäller Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som blev 
antagen 2014-07-10. Det aktuella området ingår i planeringsområdet 
Tätorten Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. I 
översiktsplanen står bland annat följande: 

• Det är önskvärt om området närmast rondellen, där det idag finns 
företagsverksamheter, på sikt skulle kunna omvandlas till 
bostäder. Området bör kunna bebyggas med högre flerbostadshus 
som visuellt förbinder Åkerö med Noret. 
 

• Alltför långa och rätblocksartade byggnadsvolymer bör undvikas. 
Vid långa fasader bör variation i uttrycket eftersträvas. 
Omgivningen ska inspirera men inte plagiera. En mer varierad 
fasad med nischer, burspråk med mera kan göra det lättare att 
uppfatta en större volym som anpassad. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av två gällande detaljplaner: 

• Huvuddelen av planområdet berörs av detaljplan L203 ”Förslag 
till byggnadsplan Åkerö” som är lagakraftvunnen 1957. 
Detaljplanen innefattar ett större område över Åkerö. Det aktuella 
exploateringsområdet får enligt plan endast användas för bostads- 
och handelsändamål. Bebyggelsen kan uppföras med högst två 
våningar och hus får endast byggas fristående. 
 

• Planområdets sydvästra hörn och västra delen av Färjvägen utgör 
en del av detaljplan L647 ”Förslag till ändring av byggnadsplan 
för ett område inom Åkerö” som blev fastställd den 23 november 
1976. Berörda områden är belägna på vägmark, område för 
handelsändamål, fristående hus, park eller plantering. 
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Program för planområdet 
Det aktuella planområdet är en del av ett planprogram som togs fram 
2015 för ett antal fastigheter inom Åkerö. Syftet med programmet var att 
klarlägga förutsättningarna för en utbyggnad av flerbostadshus inom 
fastigheterna och utreda möjlighet till högre bebyggelse upp till 8 
våningar söder om Leksandsvägens rondell. 

Planprogrammet innehåller bland annat en trafikbullerutredning, 
miljöteknisk markundersökning, vibrationsutredning och ett förtida 
samråd. I slutsatsen av programmet anses det vara lämpligt att bebygga 
planområdet med flerbostadshus med möjlighet till mindre verksamheter 
såsom småbutik, service, restaurang och kontor. En byggnadskropp på 
maximalt 8 våningar bedöms passande inom planområdets norra del. 

Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag 
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked för 
planprogram 2013-09-10 § 154. 

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 2015-01-26 § 10. 

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked för 
detaljplan 2018-12-13 § 166. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för samråd 2018-12-13 § 167. 

Utskottet för samhällsbyggnad beslutade att sända ut förslaget till 
detaljplan för granskning 2019-05-23 § 85. 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen att 
godkänna detaljplanen och föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen 2019-09-26 § 143. 

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen och föreslog 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen 2019-11-04 § 120. 

Andra projekt som berör planen 
Söder om Österdalälven och 100 meter i nordostlig riktning från 
planområdet pågår detaljplanearbete för bostadshus upp till fyra 
våningar. Det något högre våningsantalet anses göra att Åkerö brofästes 
höga huskroppar kan upplevas som lägre sett från Leksands-Noret i och 
med att omkringliggande bebyggelse får en mer likartad karaktär. 

En kilometer söder om planområdet har detaljplanearbetet för en ny 
vägsträckning påbörjats mellan Järnavägen och Insjövägen för att 
förbinda väg 938 med riksväg 70. Mängden tung trafik längs Järna- och 
Insjövägen förutspås minska om vägen anläggs. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Friluftsliv 

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 
kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av Siljanskommunerna. 
Områdets värde består till stor del i dess tilltalande landskapsbild, 
intresseväckande natur och kultur samt den etablerade 
friluftsverksamheten. Planområdet innefattar även riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap § 2 miljöbalken, som bland annat påverkar 
omkringliggande öar och strandområden runt Siljan och Orsasjön. 

Väderradarstation 

Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt 
miljöbalken 3 kap 9 §. 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Fornlämningar 
är skyddade enligt kulturmiljölagen. Påträffas fornlämningar i samband 
med markarbete ska kontakt tas med länsstyrelsen. 

Strandskydd 
I den nordliga delen av planområdet återinträder ett upphävt 
strandskydd när den gällande detaljplanen ersätts med en ny. 
Strandskyddet sträcker sig 100 meter från Österdalsälven in på en mindre 
del av fastigheten Åkerö 13:8. Innan planområde tas i anspråk krävs ett 
upphävande av strandskyddet. För att upphäva strandskydd ska ett 
särskilt skäl vara uppfyllt enligt miljöbalken 7 kap 18c § eller 18d § om det 
berör ett LIS-område.  

Vid Åkerö 13:8 åberopas den första punkten i och med att platsen redan 
har tagits i anspråk för bostads- och handelsändamål på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Inom 
strandskyddsområdet finns det ingen värdefull natur, vilket är angeläget 
för att upphäva strandskyddet, varken allmänhetens friluftsliv eller växt- 
och djurlivet påverkas. 

Kommunens intresse av att ta planen i anspråk för flerbostadshus väger 
tyngre än strandskyddsintresset (4 kap 17 § PBL). I dagsläget finns det en 
strandpromenad norr om planområdet som sträcker sig längs med 
Österdalsälven. Strandpromenaden kommer inte att påverkas av 
upphävandet av strandskyddet och därmed är det en fortsatt fri passage 
för allmänheten (7 kap 18 f § MB). Upphävandet gäller inom hela planen. 
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Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet är flackt och består huvudsakligen av 
verksamhetsbebyggelse, samt öppna gräs- och asfaltsytor. Vegetationen 
inom planområdet innefattar en del fruktträd och ett fåtal större barr- 
och lövträd, framför allt björkar. 

Bestämmelsen ”n1” reglerar att marken i den norra delen av området ska 
anordnas som ett torg, samt att plantering med träd ska finnas. Trädens 
storlek ska vara tillräcklig för att skala ner bebyggelsen inom 
planområdet. Kombinationen av att byggnader inte kan uppföras för nära 
gaturummet vid torget och att träd planteras framför fasad gör att 
huskropparna kan uppfattas som mindre dominanta. Det är 
rekommenderat att träd planteras längs med samtliga fasader utmed 
gatan förutsatt att ledigt utrymme finns och att bebyggelsen fortsatt är 
tillgänglig för räddningstjänst. Inom planområdets tilltänkta innegård 
reglerar bestämmelsen ”n2” att grönytor och träd ska finnas. 

Prickmark innebär i planen att byggnad inte får uppföras inom det 
prickade området. Avsikten är att undvika bebyggelse i direkt anslutning 
mot gaturummet och på platser som ska vara obebyggda för markens 
användning, såsom torgyta. 

Rekreation 

Cirka 150 meter nordväst om planområdet finns Åkersön som ligger 
precis vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära skogsområde som är 
artrikt både när det gäller växter, fåglar och övrig fauna. Genom området 
går konststigen ”Se människan-stigen”, delar av stigen går längs med 
Österdalälvens vattenlinje. En sträcka på 1,3 km är anpassad för personer 
med funktionsnedsättningar. 

 
Vid Konsstigen finns en svart-vit slinga som ledningshjälp för personer med 
synnedsättning. 
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Risker och störningar 

Buller 

Sweco Environment har utfört beräkningar av buller inför planarbetet 
kring utvecklingen vid Åkerö brofäste för byggnation av bostäder (2018-
06-28). Planområdet utsätts för bullerpåverkan från vägtrafik och i viss 
mån även järnvägstrafik. Vägtrafikbuller kräver mer omfattande åtgärder 
i frågan om fasadisolering då den innehåller mer ljudenergi vid de lägre 
frekvenserna, därför har utredningen utgått från att det är vägtrafiken 
som blir dimensionerande för samtliga bullerdämpande åtgärder. 

Figur 1, riktvärdena för trafikbuller som bullerutredningen utgått från är enligt 
svensk författningssamling, SFS 2015:216 och med tillägg enligt SFS 2017:359. 

 

Figur 2, riktvärdena för buller från trafik inne i bostäder är enligt Boverkets 
byggregler (BBR), 2013-14. 
 
Husplaceringen som bullerutredningen har utgått från i mätningarna är 
enligt figur 3. Den västra delen med 4 och 8 våningar benämns som etapp 
1 och den östra delen med ett våningsantal på 4 och 7, benämns som 
etapp 2. Observera att utredningen utgår från ett högre våningsantal än 
vad som är möjligt enligt detaljplanen. 
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Figur 3, husplaceringsillustration 
 
Två scenarier utreddes vid en husplacering med både etapp 1 och 2, dels 
en med den befintliga marknivån och en med förhöjning på delar av 
innegården för eventuellt införande av parkeringsgarage under mark. Vid 
beräkning framgick att skillnaden mellan planerna med eller utan garage 
inte gav någon märkbar skillnad gällande bedömning av 
trafikbullersituationen. Bedömningarna som inkluderar både etapp 1 och 
2 gäller därmed både för situationen med som utan införandet av 
garageplan. 

Utredningen har resulterat i följande slutsats: 

Bostäder:  

• För mindre bostäder med en bostadsyta max 35 kvm klaras 
samtliga riktvärden vid fasad och inga extra åtgärder krävs. 

• Fasader mot Insjövägen och Järnavägen utsätts för trafikbuller 
nivåer som ligger över riktvärdet för bostäder över 35 kvm. Detta 
innebär att vid beräkning av samtliga beräkningsunderlag krävs att 
minst hälften av bostadsrummen planeras så att de får tillgång till 
fasad där riktvärdena enligt 4§ i SFS 2015:216 uppfylls. 

• Om etapp 1 utökas med högdelen av etapp 2 medför det att hela 
fasaden mot innergården klarar riktvärdena om 50% av 
bostadsrummen får tillgång till fasaden. 

• Samtliga beräkningsunderlag ger möjligheter för placering av 
gemensamma uteplatser på innergården där huskropparna ger 
skydd mot trafikbullret. I ett beräkningsexempel där etapp 1 byggs 
innan etapp 2 ges mer begränsade områden där riktvärdena 
uppfylls, detta kan dock lösas med lokala bullerskydd kring 
uteplatserna för flexiblare placering om behov uppstår. 
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• Fasad med större uppdelad sektion kommer enligt utredningen att 
ha det svårt att få tillräckligt med fasadyta för att klara riktvärdena 
enligt 4§ i SFS 2015:216 och bör därmed undvikas. 

• Om gavlarna på huskropparna inte klarar riktvärdena enligt 4§ i 
SFS 2015:216 så minskar det förutsättningarna för att 50 % av 
rummen får tillgång till fasad med acceptabel trafikbullernivå. En 
lösning på det kan vara att gavlarna utformas på så sätt att 
bullerskärmning uppstår. 

• Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas 
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt 
BBR. 

• Alla lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats 
som klarar riktvärdena för trafikbuller.  
 

Övriga lokaler (kontor/affärsverksamhet): 

• Fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, ska utformas 
så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt 
BBR eller i förekommande fall SS 25268. 

En av slutsatserna från bullerutredningarna utgår från att befintlig 
byggnad vid Insjövägen 4 ska bevaras och att det skulle göra att etapp 1 
kan byggas enskilt utan etapp 2 och därmed klara riktvärdena enligt figur 
1 (4§ i SFS 2015:216). Byggnaden vid Insjövägen 4 kommer rivas i och 
med sanering av området, därmed är alternativet inte genomförbart. 

Om riktvärdena för buller överskrids ska bestämmelsen ”m1” tillämpas: 

”Överskrids riktvärdena för trafikbuller ska hälften av 
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Alla 
lägenheter ska ha tillgång till enskild eller gemensam uteplats 
som klarar riktvärdena för trafikbuller” 

Vibrationer 

En vibrationsutredning har tagits fram av Metron Miljökonsult AB (2014-
05-22) som innefattade det aktuella planområdet. Enligt utredning kan, 
baserat på mätresultat från nuvarande fordonstrafik, byggnation ske 
inom hela nybyggnadsområdet med maximala vibrationsnivåer på 0,8 
mm/s vägd RMS. Detta under förutsättning att styva bjälklag, såsom till 
exempelvis prefabricerad betong väljs vid byggnation i mer än ett 
våningsplan. 

Beträffande risker för framtida byggnadsskador till följd av 
fordonstrafiken bedöms inga risker föreligga med nuvarande 
förutsättningar. 
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Flyghinderanalys 

För att säkerställa att nödvändig hindermarginal finns för dalaflygets 
flygplatser och att inte CNS-anläggningar påverkas av nya höga 
byggnader har en flyghinderanalys tagits fram 2019-03-28, analysen 
påvisar att den tilltänkta nybyggnationen inte har någon sådan påverkan. 

Översvämningsrisk 

Enligt Leksand kommuns översiktsplan från 2014 är lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse nära Österdalälven +165 m.ö.h. 
vilket grundas på 10 000-årsflödet. Marknivåerna inom planområdet 
överstiger +175,6 m.ö.h. och ligger därmed över nivån som eventuellt kan 
drabbas av översvämning. 

Förorenad mark 

En miljöteknisk undersökning genomfördes 2014-05-30 av Ewen 
Miljökonsult, utredningen inkluderade bland annat en stor del av det 
aktuella planområdet. Målet med undersökningen var att utreda om 
nivån för känslig markanvändning (t.ex. bostäder och skolor) eller 
mindre känslig markanvändning (t.ex. industrier, handel och vägar) kan 
uppnås. Den miljötekniska undersökningen innefattade inte fastigheten 
Åkerö 19:4 där det tidigare har funnits en tankstation. 

Resultat från fält- och laboratorieanalyser påvisar inget som omöjliggör 
markanvändning som bostadsmark. Det kvarstår emellertid misstanke 
om föroreningar av olika grad i marken inom Åkerö 13:8 där föroreningar 
kan finnas i anslutning till gamla nedgrävda cisterner och ledningar, samt 
till eventuellt avlopp. 

För att området ska kunna klassas som lämpligt för känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark, bör ytterligare studier genomföras. Det anses vara 
lämpligt att göra parallellt med när befintliga byggnader rivs och i 
schaktningsarbeten. 

Plankartan reglerar med en administrativ bestämmelse för hela 
planområdet att startbesked inte får ges förrän sanering av området 
kommit till stånd. 
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Solstudie 

En solstudie genomfördes 2019-05-20 av Arcum arkitektkontor AB. 
Resultatet av studien visar att om det aktuella området bebyggs med den 
högsta totalhöjd som är tillåtet enligt plan, 26 meter i den nordliga delen 
och 19 meter i väst och öst, påverkas två befintliga villafastigheter i väst 
och två i söder av skugga. Fastigheterna väster om planområdet berörs av 
skugga under förmiddagar ett par dagar i mars och september. Under 
sena kvällar i juni rör skuggan sig delvis in på fastigheterna belägna söder 
om Färjvägen. Vid andra månader eller tider på dygnet bidrar 
byggnadsvolymerna enbart till skugga på den egna fastigheten eller 
obebyggda omkringliggande områden. 

Siktstudie 

En siktstudie från riksintresset Leksands-Noret och kyrkan tagits fram. 
Siktstudien syftar till att visa planerad bebyggelses synbarhet från viktiga 
platser inom riksintresset. Bedömningen av siktstudien är att föreslagen 
exploatering kommer ha en mindre, men acceptabel, inverkan på det 
närbelägna riksintresset för kulturmiljö. 

Vy från majstångsplatsen vid norra brofästet  
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Geotekniska förhållanden 
Ramböll Sverige AB framställde en översiktlig geoteknisk undersökning 
(2018-05-30) för att klarlägga markförhållandena och beskriva de 
geotekniska förutsättningar som underlag för upprättandet av 
detaljplanen. 

Den naturliga jorden inom området består av varierande lager av 
sediment bestående av i huvudsak silt och finsand (siltig finsand, 
finsandig silt). Finsedimentens övre del har torrskorpekaraktär. 
Siltens/finsandens övre del har mycket lös och lös lagringstäthet ner till 
cirka 3 - 4 meter, medelfast lagringstäthet ned till cirka 7 - 8 meter under 
mark och övergår sedan till medelfast och fast lagringstäthet. 
 
Uppmätta vattenkvoter ligger mellan 8 - 22 %. Inga jord-bergsonderingar 
har utförts för fastställande av djup till berg. Ur tjälfarlighetssynpunkt 
kan förekommande jord inom området hänföras till Tjälfarlighetsklass 4, 
vilket innebär ”Mycket tjällyftande jordarter” enligt AMA Anläggning 13. 
 
Området bedöms inte ha stabilitetsproblem, jorden är däremot känslig 
för erosion vilket måste beaktas vid schaktarbete. 

Utredningens geotekniska rekommendationer: 

Grundläggning av byggnader bedöms kunna ske på förstärkt utbredd 
platta efter att ytliga lösa jordlager ner till 3 - 4 meter har avlägsnats. 
Översiktliga sättningsberäkningar visar på acceptabla storleksordningar 
på sättningar under förutsättning att grundläggning utförs under 
överliggande lösa jordlager. I detta skede kan inte pålgrundläggning helt 
uteslutas, eftersom lasterna för eventuella byggnader inte föreligger. 

Terrass för hårdgjorda ytor kommer att bestå av finsand och silt vilket 
innebär att överbyggnader bör dimensioneras för terrass av mycket 
tjälfarlig jord. Schakt för ledningar kommer att utföras i silt och finsand, 
samt över grundvattenytan. Schaktslänter kan behöva skyddas mot 
erosion från nederbörd. 

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras som underlag för 
projektering av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras då det 
finns ett första förslag avseende nivåer, placering av byggnaderna, behov 
av schakter, schaktdjup, fyllningstjocklekar och preliminära 
lastnedräkningar för byggnaderna. 
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Radon 
Planområdet är enligt Rambölls geotekniska undersökning beläget inom 
ett normalriskområde för radon. Byggnader ska grundläggas 
radonskyddat. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst har en insatstid på högst 10 minuter. 

Det finns två alternativ avseende val av utrymningsmöjligheter från 
byggnaderna vid det aktuella området. Första alternativet innefattar 
räddningsvägar och skylift. Det ska finnas en huvudutrymningsväg per 
byggnad där den alternativa utrymningsvägen från varje lägenhet utgörs 
av fönster eller balkong. Fönsterbröstning eller balkongräcken får högst 
vara beläget den höjd som motsvarar räckvidden från brandkårens skylift. 
I dagsläget har brandkåren i Leksand en skylift som om den placeras 10 
meter från fasad har en räckvidd på 25 meter. Lägenheterna ska vara 
åtkomliga från Insjövägen respektive Järnavägen om de är genomgående. 
Om lägenheterna inte är genomgående eller åtkomliga från närliggande 
väg, ska brandkår kunna nå bostadens balkongräcke eller 
fönsterbröstning från annat håll. De krav för uppställning av höjdfordon 
som ska användas för utrymning av bostadsbyggnader återges i Boverkets 
byggregler BBR25 kapitel 5:721. 

Det andra alternativet för utrymningsmöjligheter är ett Tr2-trapphus 
utfört enligt Boverkets byggregler BBR25 kapitel 5:246. Tr2-trapphus kan 
nyttjas som enda utrymningsväg från byggnader där brandkårens bärbara 
stegar eller höjdfordon inte kan användas. Inget av alternativen kräver 
åtkomst till yttertaken. Tillträde till yttertaken sker enligt Boverkets 
byggregler BBR25 kapitel 5. 
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Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns olika verksamhetsbyggnader som skiftar mellan 
1-2½ plan och där fasaderna är i ljus puts eller vit plåtfasad. Bebyggelsen 
är uppförd mellan 1930-1947. 

• I den västra delen av området finns en obemannad bensinstation 
med verkstad och drivmedelsförsäljning på bottenvåningen och 
bostäder på övre plan. Byggnaden ska ha uppförts 1947 och sedan 
uppförandet har en vindsvåning inretts och dörrarna på 
bottenvåningen bytts ut. 
 

• Intill Insjövägen i områdets nordöstliga riktning finns en byggnad 
som bland annat har inrymt olika serviceverksamheter på 
bottenvåningen och bostäder på övervåningen. Byggnaden 
uppfördes runt 1935 och likt ovan nämnd bensinstation har 
byggnaden sedan uppförandet inretts med vindsvåning och 
dörrarna på bottenvåningen har bytts ut. 
 

• I den östra delen av planområdet är en nedlagd tankstation och 
verkstad lokaliserad. Byggnaden är uppförd omkring 1930 och har 
sedan dess förändras i form av nya fönster, dörrar, portar och ett 
nytt större skärmtak i ny placering. 

 
Bild över befintlig bebyggelse inom planområdet 
 
Planområdet har visuell och fysisk kontakt med Noret på andra sidan 
Österdalälven. Norets bebyggelse närmast älvkanten består av 
flerbostadshus med ljusa fasader i puts eller trä med i huvudsak två till 
tre våningar. 
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Direkt söder om planområdet finns verksamheter såsom postens 
företagscenter, bygghandel och bilverkstad. Byggnaderna är relativt stora 
och har lådliknande plåtfasader på 1-1½ våningar. Övrig bebyggelse 
omkring planområdet består av villabebyggelse med 1-2 våningar där 
fasaderna består av puts och trä med en skiftande färgsättning och 
utformning. 

 
Bostadshus och verksamhetslokaler i anslutning till planområdet 

Planerad bebyggelse 

I planen möjliggörs markanvändning för ”B” bostäder och ”C” centrum 
(utom drivmedelsförsäljning). Bostäder och centrumverksamhet anses 
vara lämpligt med hänsyn till områdets centrala läge och att det redan 
finns funktionsblandning mellan bostäder och verksamheter vid Noret på 
andra sidan Österdalälven och vid detaljplanens angränsande områden. 
Bostäder är områdets huvudsyfte, i användningen ingår olika former av 
boende av varaktig karaktär, särskilda boenden och fritidsbostäder. 
Centrum innefattar all verksamhet som bör ligga centralt eller som ska 
vara tillgängligt för många människor. Det kan bland annat vara butiker, 
service, samlingslokaler och frisör. Verksamheterna får inte vara störande 
eller medföra olägenheter för omgivningen vad gäller exempelvis buller, 
lukt och trafik enligt miljöbalken. Drivmedelförsäljning som kan tolkas in 
i centrumanvändningen anses inte vara passande inom planområdet och 
har därför uteslutits från centrumändamålet med tillägget ”utom 
drivmedelförsäljning”. 

Planbestämmelsen ”e4” begränsar lokalarean per verksamhet till högst 
100 kvm och att den totala lokalarean högst får vara 200 kvm inom 
egenskapsområdet. Bebyggelse närmast Leksandsbrons södra brofäste 
ska förberedas för centrumfunktioner enligt bestämmelsen ”f7” genom att 
golvnivån på entréplan ska anpassas till anslutande marknivå, våningen 
bör ha en rumshöjd på minst 3,5 meter för att tillskapa en rymlig yta för 
verksamheter. Entréer ska finnas mot förgårdsmark eller torg enligt 
bestämmelsen ”f6”, förgårdsmark är det område som inte får bebyggas 
och som ligger närmast vägen. Genomgående entréer regleras inte i 
plankartan, men det är att föredra för att ge de boende åtkomst åt bägge 
sidor av bostadshusen. 
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Fasadens höjd i planområdets norra del ska utformas i 5 till 6 våningar 
(f2) och byggnaden kan ha en högsta totalhöjd på 26 meter. Denna del av 
planområdet bedöms kunna bebyggas med högre flerbostadshus för att 
visuellt förbinda Åkerö med Noret. I öst och väst inom aktuell plan ska 
fasaden utformas i 3 till 4 våningar (f1) och den högsta totalhöjden i 
meter är 19. Inom totalhöjd inkluderas inte skorsten, stegar, 
ventilationsanläggning eller motsvarande mindre byggnadsdelar och kan 
därmed uppföras över högsta totalhöjd. Byggnader som uppförs med 
träkonstruktion kan bli högre än likvärdiga hus som byggs i annat 
konstruktionsmaterial, med anledning av det möjliggör detaljplanen för 
en högre totalhöjd för att inte förhindra eventuellt byggande i trä. 

Detaljplanens utformningsbestämmelser har utgått från att 
nybyggnationer ska fortsatt ha en färgsättning och utformning som följer 
den karaktär som finns inom Leksand, utan att motarbeta modern 
arkitektur. Bestämmelsen ”f3” reglerar att utformningen av ny bebyggelse 
ska upplevas ha uppbrutna volymer då långa och rätblocksartade 
byggnadsvolymer bör undvikas. En mer varierad fasad med nischer, 
burspråk med mera kan göra det lättare att uppfatta en större volym som 
anpassad. Fasaden kan vara i puts eller i trä och ska ha ett varierande 
uttryck i form av exempelvis olika material, riktningar på träpanel, 
nyanser av färger med mera. Byggnadernas fasader ska färgsättas i 
falurött med mindre partier i grå kulör – exempelvis järnvitriol. 
Bestämmelsen om färgsättning på fasad omfattar inte fönster, dörrar och 
balkonger. 

Hustaken som inom detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse ska 
enbart vara tegelröda sadeltak. I den västra och östra delen av 
planområdet får solpanel och solceller belägga eller ersätta max 50 % av 
takens yta (f4), vilket gäller all takyta inom egenskapsområdet. Området i 
den norra delen som möjliggör för högre bebyggelse regleras med 
bestämmelsen ”f5” om att solpanel och solceller får belägga eller ersätta 
de takpartier som inte är synliga från Leksandsbron. 

”e1, e2, e3” - Utnyttjandegraden inom planen regleras inom 
användningen med tre egenskapsområden som har en största 
byggnadsarea i kvadratmeter. Storleken på tillåten byggnadsarea utgår 
från vad som anses vara lämpligt inom egenskapsområdenas areal. 

Korsmark reglerar i plan att marken endast får förses med 
komplementbyggnader, samt får byggas under och över med ett bjälklag 
som planteras för att möjliggöra för parkeringsgarage. 

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter. 
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Service 
Service tillgodoses primärt inom Leksands-Noret som är beläget på andra 
sidan Leksandsbron. Viss service finns emellertid på Åkerö, bland annat 
finns det inom 100 respektive 300 meter från planområdet förskola och 
grundskola. Leksands folkhögskola är lokaliserad cirka 500 meter från 
det aktuella området vid Åkersön. 

 
Åkerö skola, grundskola 

Trafik 
Användningen ”VÄG” möjliggör för eventuell breddning av väg, 
parkering längs med gata, samt gång- och cykeltrafik.  

Gatunät och biltrafik 

Planområdet gränsar till Järnavägen i väst och Insjövägen i öst. I den 
södra kanten av planområdet sträcker sig Färjvägen, vägen används som 
utfart för villabebyggelsen. Färjvägen har i plankartan en bestämmelse 
för markreservat för gemensamhetsanläggning (g) och ska tillämpas som 
utfart för det aktuella området, samt för villafastigheter som brukar vägen 
idag. Delar av kvartersmarkens avgränsning regleras med utfartsförbud 
för att inte medge utfarter mot Järna- och Insjövägen med anledning av 
att nya utfarter till omkringliggande vägar skulle bidra till en osäker 
trafiksituation. 
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Kollektivtrafik 

Avståndet till Leksands Resecentrum är cirka 1 km, därifrån utgår lokala 
busslinjer, fjärrbussar, samt den regionala och nationella tågtrafiken. 
Närmaste busshållplats som trafikeras av lokala linjer finns i anslutning 
till planområdet vid korsningen mellan Insjövägen och Övermovägen.  

I framtiden kan det vara aktuellt med en byggnation av cirkulationsplats 
vid Insjövägen och Övermovägens korsning, en sådan byggnation 
kommer då innebära att dagens busshållplats skulle flyttas mer norrut till 
VÄG-området längs med Insjövägen. 

  

Busshållplats intill Insjövägen och Övermovägens korsning. 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelväg finns utmed Järnavägen och Insjövägen som bland 
annat leder till Noret, Källberget och Västanvik. Vid Järnavägen och 
Insjövägen finns det hastighetssäkrade passager för gång- och cykeltrafik. 

Parkering 

I dagsläget finns ett fåtal parkeringar inom planområdet som är 
sammanhängande med de verksamheter som bedrivs. 

Nybebyggelsen inom området ska anordna parkering som tillgodoser 
flerbostadshusens behov och uppfyller kommunens parkeringsnorm för 
bil och cykel. Enligt normen är minimiantalet för bilparkeringsplatser 
som ska anordnas vid ny- eller ombyggnation vid Åkerö (zon 2) 1,1 
parkeringar per lägenhet. Enligt parkeringsnormen ska även 
cykelparkering ingå vid nybyggnation där det bör finnas platser både 
inom- och utomhus. Antal cykelparkeringar inom zon 2 ska vara 1 plats 
per 1-2 rumslägenhet och 2 cykelplatser per lägenhet som har tre rum 
eller fler.  
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Utomhusparkeringen bör lokaliseras nära bostadsentrén och alltid 
närmare än motsvarande bilparkering, samt vara försedd med 
väderskydd, ramlåsning och belysning. Inomhusparkering bör anordnas i 
förrådsutrymme som kan nås från markplan. 

Planens bestämmelser möjliggör för parkeringar på innergården samt 
parkeringsgarage under och över markplan. Ett avtal som möjliggör 
ytterligare parkering kommer att tecknas med ägaren till en närliggande 
fastighet direkt söder om planområdet så att bostäder och verksamheter 
inom planområdet uppfyller kommunens parkeringsnorm. 

Barnperspektiv 
Inom planområdet kommer en innergård att tillskapas med grönytor och 
träd (n2), vid det närliggande skogsområdet Åkersön finns tillgängliga 
stigar som passar familjer med exempelvis barnvagn. Lekmöjligheter 
finns vid Åkerö grundskola som efter skoltid är öppen för allmänheten, 
under vintertid spolas is för skridskoåkning inom skolområdet. 
Riddarlekparken som är kommunens största lekpark är lokaliserad 
mellan Kulturhuset och Leksands hembygdsgårdar och ligger inom 
gångavstånd från planområdet. Säkra passager, GC-vägar och 
busshållplatser finns i anslutning till planområdet och möjliggör för att 
barnen ska kunna ta sig till skola och aktiviteter. 

 
Riddarlekparken 
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2.1 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 
Kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet.  

Dagvatten 
Dagvattnet ska infiltreras om dagvattenvolymen motsvarar 10 mm 
nederbörd per hårdgjord kvadratmeter, om det inte är möjligt att 
infiltrera volymerna ska dagvattnet fördröjas. Fastigheterna får leda 
dagvatten till det kommunala dagvattennätet vid anvisad 
förbindelsepunkt när dagvattenvolymerna överstiger tidigare nämnd 
nederbörd. 

En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram av Ramböll Sverige AB 
(2018-09-04) för att klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering 
inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation genom att utreda 
förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, 
fördröjning/rening av dagvatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder 
som behöver vidtas. 

Detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och 
fastighetsägaren ansvarar för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Kommunens VA-bolag gör bedömningen att 
dimensionerande förutsättningar för dagvatten i området är att dagvatten 
inte får dämma över markytan vid regn underskridande det framtida 10-
årsregnet. Två olika tillvägagångssätt för att åstadkomma ovanstående 
har identifierats och utretts. Gemensamt för bägge alternativen är att 
dagvattnet i enlighet med miljöbalken måste ges godtagbar rening innan 
det släpps till recipienten. Åtgärder för att erhålla rening av dagvattnet 
utgörs av svackdiken med underliggande, dränerat krossmaterial, 
översilning över dränerad gräsyta, skelettjord kring trädplantering samt 
regnbäddar för det takdagvatten som inte kan ledas in mot gården. 

Ett första alternativ för att uppnå omhändertagande av vattenmängden 
upp till dimensionerande regn är att fastighetsägaren själv anordnar 
avledning till recipienten genom att borra en dagvattenledning till 
Österdalälven. Det medför cirka 120 meter borrning av dagvattenledning 
med D250 som ungefärlig dimension. 

Det andra alternativet innebär en fördröjning av motsvarande regn inom 
fastigheten. Dräneringsvatten måste då få kopplas till de kommunala 
dagvattenledningar som passerar detaljplaneområdet. Anslutningen 
behöver i sådant fall ske via pumpning då dagvattenledningarna kan 
förväntas dämmas upp över marknivå.  
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Reningskravet i sig medför att dagvattnet behöver fördröjas till en viss 
grad. Avledning i ny dagvattenledning bedöms säkrare än fördröjning 
med tanke på risken för fuktproblematik i eventuella källare. Livslängden 
för en ledning är därtill längre för en ledning som brukar antas ha en 
livslängd på 100 år än för ett magasin som med tiden sätter igen och kan 
behöva bytas ut. 

Vid regn överstigande det dimensionerande behöver vatten ledas ut på 
kringliggande gator utan att orsaka skador på byggnaderna. 
Detaljplaneområdet lutar norrut och spetsen på flerbostadshusens V-
form riskerar att skapa ett instängt område in mot gården. För att 
förhindra detta föreslås innergården ges en lutning mot sydöst och 
sydväst (motsatt idag) för att ytligt avrinnande vatten ska rinna ut från 
gården mot respektive gata. Detta medför att om genomgångsentréer ska 
anläggas måste golvnivå höjas och ramper byggas på gatusidan för att 
säkra tillgängligheten. 

Ytligt avrinnande vatten från detaljplaneområdet rinner sedan norrut 
förbi rondellen mot brofästet. I lågpunkten sitter två gatubrunnar, när 
dessa inte räcker till bedöms vatten rinna vidare ner mot älven längs 
brofästets östra sida. I dagsläget syns vissa tecken på erosion från 
avrinnande dagvatten längs slänten men det mesta vattnet förefaller 
infiltrera i slänten och släntfoten. Den aktuella detaljplanen kommer att 
medföra en ökning av den hårdgjorda ytan men med förbättrad 
dagvattenhantering jämfört med dagsläget bedöms kunna väga upp den 
ökade dagvattenbildningen. 

Slutsatsen av utredningen är att det bedöms möjligt att inom 
detaljplaneområdet anordna godtagbar dagvattenhantering för rening 
samt omhändertagande alternativt avledande av dagvattenflöde vid 
dimensionerande regn. Vid mindre regn bedöms möjligheter för 
infiltration i dem siltiga men omättade jordlagren finnas. 

Den princip för dagvattenhantering som presenteras i utredningen syftar 
till att bedöma om möjligheter för dagvattenhantering finns inom 
detaljplaneområdet, att de ytor som behövs reserveras i planen samt 
studera konsekvensen av ett skyfall. Detaljerad dimensionering och 
projektering ska genomföras i samband med utformning av området. 
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Värme 
Fjärrvärmen är väl utbyggd i området. 

El 
El inom planområdet ska anslutas till befintligt stadsnät. En 
transformatorstation finns cirka 70 meter öster om planområdet. Behov 
av att utveckla elnätet kan finnas. 

Bredband/fiber 
Fiberledning finns längs med Färjvägen. 

Avfallshantering 
Detaljplanen ligger inom område med kommunal sophantering. Avfall 
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. En förpacknings- och 
tidningsinsamling finns cirka 1 km söder om planområdet vid Moskogen. 
Kommunens återvinningscentral är belägen på andra sidan Österdalälven 
på ett avstånd av cirka 3 km, i Limhagens industriområde. 
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3 SÅ GENOMFÖRS PLANEN 

Allmän information 
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna 
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna 
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar, 
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat 
förfarande. Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående 
tidplan. Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets 
gång som en följd av oförutsedda händelser.  

Samråd    januari-februari 2019 
Granskning                         juni 2019 
Antagande   november 2019 
Laga kraft, tidigast  december 2019 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. 
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att 
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att 
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter 
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen 
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad 
byggrätt. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den allmänna 
platsmarken. I denna detaljplan föreslås enskilt huvudmannaskap för 
allmänna platser. 

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmänna 
platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i 
detaljplanen bestämma att huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt 
för en eller flera allmänna platser.  
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I aktuell detaljplan gäller enskilt huvudmannaskap för de allmänna 
platserna. Särskilt skäl till enskilt huvudmannaskap är att det sedan 
tidigare är enskilt huvudmannaskap för vägen och för allmänna platser i 
angränsande områden. Detta innebär att det är fastighetsägarna 
gemensamt som ansvarar för utbyggnad och förvaltning av de allmänna 
platserna i planen. 

Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark 
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade 
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av 
detaljplanen. 

Avtalsfrågor 

Ett markanvisningsavtal med avsikt att bygga bostadshus har tecknats 
mellan kommunen och Lillskär Invest 4 AB (exploatören) avseende hela 
Åkerö 19:4 samt del av Åkerö 13:8. 

Markanvisningen innebär att exploatören har rätt att förvärva viss del av 
planområdet som i detaljplanen planläggs som kvartersmark. 

Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett marköverlåtelseavtal innan 
detaljplanen vinner laga kraft. Marköverlåtelseavtalet ska innehålla 
sedvanliga villkor om tillträde och köpeskilling samt åtgärder som ska 
utföras på kvartersmark och allmän plats. 

Överenskommelse om fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen 
ska upprättas och inlämnas till Lantmäteriet för handläggning inom snar 
framtid efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar fastigheterna Åkerö 13:8 och Åkerö 19:4 som ägs 
av Leksands kommun och Styrsjöbo S:1 som ägs av flera fastigheter och 
berör Färjvägen. 

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm 

Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsbildning. 

Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 1) som i detaljplanen ska utgöra 
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2. 

Del av fastigheten Åkerö 19:4 (figur 2) som i detaljplanen ska utgöra 
allmän plats väg, ska genom fastighetsreglering överföras till Åkerö 31:2. 
Del av fastigheten Åkerö 13:8 (figur 3) som i detaljplanen ska utgöra 
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kvartersmark bostäder och centrum, ska genom fastighetsreglering 
överföras till Åkerö 19:4. 

 

 

Tabellen nedan redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår 
i och med planens genomförande. 

Figur Avstår mark Erhåller mark Ändamål 

1 Åkerö 13:8 Åkerö 31:2 Allmän plats 

2 Åkerö 19:4 Åkerö 31:2 Allmän plats 

3 Åkerö 13:8 Åkerö 19:4 Kvartersmark 

 

Gemensamhetsanläggning 

Ett område har lagts ut som markreservat för gemensamhetsanläggning. 
Inom området ska en gemensamhetsanläggning inrättas för in- och 
utfarter som blir gemensamma för fler fastigheter.  

Vid en anläggningsförrättning bestäms gemensamhetsanläggningens 
omfattning, deltagande fastigheter samt andelstal för drift och utförande. 
För att förvalta de gemensamhetsanläggningar som inrättas kan 
samfällighetsförening/ar bildas i direkt anslutning till 
anläggningsförrättningen. 
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Befintliga rättigheter inom planområdet 

Inom detaljplaneområdet finns en gemensamhetsanläggning, Åkerö GA:1 
som förvaltas av Åkerö vägförening, med ändamålet väg. 

Ekonomiska frågor 

Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.  

Detaljplanen är initierad av Näringslivsavdelningen, Leksands kommun 
och kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av 
planintressenten. Planavtal har tecknats med Näringslivsavdelningen, 
Leksands kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna. 

Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande, 
framtagande och handläggning av detaljplanen. 

Kostnader för fastighetsbildning och bildande av 
gemensamhetsanläggning som krävs för genomförande av detaljplan 
bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse eller enligt 
förrättningsbeslut. 

Exploatören ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och 
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA, 
el m.m. 

Tekniska frågor 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 

Vatten och avlopp 
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och 
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det 
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.  

Dagvatten 
En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord 
kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas. 
Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det kommunala 
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt. 

El, tele, optik och uppvärmning  

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele, optik och 
fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till aktuell 
ledningsägares nät vid anvisad anslutningspunkt. 
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Exploatören svarar även för kostnader som kan uppstå för 
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som 
påverkas av exploateringen. 
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4 KONSEKVENSER 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens 
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön, 
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt 
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintresse för 
friluftslivet och är påverkat av särskilda bestämmelserna i 4 kap 2 § MB 
som bl.a. gäller för hela omgivningen utmed Siljan. En planläggning inom 
området bedöms inte innebära någon skada på eller reducering av 
riksintressets värden, då planen endast medger utveckling av den 
befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga miljökvalitetsnormer 
bedöms överskridas med anledning av planen. 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap 
I samband med uppförandet av planprogrammet tog kommunen fram en 
behovsbedömning över området, en särskild bedömning för detaljplanen 
behöver därmed inte tas fram. Behovsbedömning syftar till att avgöra om 
en miljöbedömning behöver genomföras. Samråd rörande 
behovsbedömningen genomfördes samtidigt som samråd för 
programmet. 

Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande negativa 
effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller 
påtagligt skada riksintressen. Upprättande av plan bedöms därför vara 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och 
innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning av 
planen bedöms därmed inte behövas, vilket innebär att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte medför 
betydande miljöpåverkan. 
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5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Leksands kommun 

Förslaget till detaljplanen har tagits fram av samhällsplanerare Jacob 
Blomkvist, med medverkan av mark- och exploateringsingenjör David 
Wildemo och mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren. 

 

 

 

 

 

Upprättande enligt PBL 
2010:900 

Instans Datum 

Planbesked Utskottet för samhällsbyggnad 2018-12-13 § 166 

Godkänd för samråd Utskottet för samhällsbyggnad 2018-12-13 § 167 

Godkänd för granskning Utskottet för samhällsbyggnad 2019-05-23 § 85 

Beredning inför 
godkännande 

Utskottet för samhällsbyggnad 2019-09-26 § 143 

Godkänd för antagande Kommunstyrelsen 2019-11-04 § 120 

Antagen Kommunfullmäktige  

Vunnit laga kraft   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 127 Dnr 2019/1122

Reglemente för krisledningsnämnd

Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör reglemente för krisledningsnämnden ses över 
och antas på nytt (KL 6 kap. 44 §).

Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt 
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet 
inte behöver ändras.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 80
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-10-15 § 87.
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Reglementet för krisledningsnämnden.
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som antogs av 

kommunfullmäktige 2016-09-19.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2019-10-22

Referens
Dnr 2019/1122  

Verksamhetsstöd 
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Reglemente för krisledningsnämnd

Beskrivning av ärendet
Vid en ny mandatperiod bör Reglemente för krisledningsnämnden ses över 
och antas på nytt.
Kommunallagens 6 kap. 44 §

Sektorns/avdelningens bedömning
Beredskapssamordnaren i Leksands kommun har gjort översyn av befintligt 
reglemente och kommit fram till att innehållet i det nuvarande dokumentet 
inte behöver ändras. 

Finansiering
Ingen finansiell påverkan. 
 

Förslag till beslut
1. Anta Reglemente för krisledningsnämnd med dnr: 2019/1122
2. Reglementet ersätter tidigare reglemente som var antaget av 

kommunfullmäktige 2016-09-19

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun. dnr: 2019/1122

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman, Beredskapssamordnare.
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Reglemente för krisledningsnämnden          
i Leksands kommun

Dnr: 2019/1122

Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx § 87

171



Gällande Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Leksands kommun 

Krisledningsnämndens uppgifter
§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära 

händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner 
ska fungera på lägsta acceptabla nivå. 

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhetsområden 
§ 2 Krisledningsnämnden får, i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för 

detta reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn 
till just den extraordinära händelsens omfattning och art. 

Med extraordinär händelse avses sådan händelse som;
 Avviker från det normala,
 Innebär allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, samt
 Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Förvaltningsorganisation och delegering
§ 3 Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 

krisledningsnämndens förfogande.
När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller i 
tillämpliga delar ordinarie nämnds delegeringsordning. Övriga beslut fattas av 
krisledningsnämnden.

Krisledningsnämndens ledamöter
§ 4 Kommunfullmäktige väljer ordförande, vice ordförande samt fem ordinarie ledamöter 

och sju ersättare till krisledningsnämnden.

Aktivering av krisledningsnämnden
§ 5 Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 

Kallelse kan ske muntligt.

Beslutsordning i brådskande ärenden
§ 6 Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) får besluta på 

nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d.v.s. så snart 
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denna samlats. Det innebär att ordförande (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har 
förhinder) i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet. 

Om både ordförande och vice ordförande har förhinder träder krislednings-nämndens 
ålderspresident in som ersättare på ordförandeposten. Ålderspresident är den ledamot 
som varit ledamot längst i krisledningsnämnden. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid är den äldste av dem ålderspresident.

Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och istället låta ordförande 
eller vice ordförande fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller 
endast i sådana brådskande situationer där nämnden inte hinner sammankallas och dess 
beslut avvaktas.

Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för 
ordföranden (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har förhinder). 

Bistånd till kommuner, landsting och enskilda personer
§ 7 Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till 

enskilda personer. 

Avveckling av verksamhet
§ 8 När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta; 

 Att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnd, samt

 Att nämndens funktion upphör

Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 

Rapportering och uppföljning
§ 9 Efter att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 

händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till fullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 128 Dnr 2018/1445

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras.
Leksands kommun är en del av kommunalförbundet Brandkåren i Norra 
Dalarna. Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets 
medlemskommuner tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna. 
Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram, 
vilket innebär att vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte är 
klara. Brandkårens handlingsprogram hanteras senare i direktionen för 
förbundet.
I handlingsprogrammet som är specifikt för Leksand har förslag tagits fram 
med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom 
kommunen. Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans 
med Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer 
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro. 
Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention, 
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser) 
och civilt försvar/beredskap.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.
Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och 
kommer att publiceras på vår hemsida.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 82
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogrammet 
”Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreslagen text för delprogram tillhörande ”Handlingsprogram 

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) specifikt för 
Leksands kommun”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-10-22

Referens
Dnr 2018/1445  

Kommunstyrelsen
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor

Beskrivning av ärendet
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3§ ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall 
också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur 
den planeras.

Gemensamma handlingsprogram tas fram av räddningsförbundets 
medlemskommuner har tillsammans med Brandkåren Norra Dalarna. 

Brandkåren Norra Dalarna är ännu inte helt klara med sitt handlingsprogram 
är vissa delar i det gemensamma handlingsprogrammet inte klara. I det 
gemensamma handlingsprogrammet är denna text röd. Brandkårens 
handlingsprogram hanteras senare i direktionen för förbundet.

Handlingsprogram som är specifika för Leksand har förslag tagits fram på 
text med hjälp av de verksamheter som jobbar med berörda delar inom 
kommunen. Texten bifogats som ett sammanställt dokument som underlag 
för beslut. 

Efter att Räddningsförbundets medlemskommuner tillsammans med 
Brandkåren Norra Dalarna tagit fram sina handlingsprogram kommer 
underlagen omarbetas till ett gemensamt grafiskt utseende. Bifogat underlag 
innehåller således endast textmassa och ska inte ses som grafiskt korrekt.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro. 

Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
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Leksands kommun

Datum
2019-10-22 Referens

Dnr 2018/1445
Sida
2(2)

brandförebyggande verksamhet, fallprevention, suicidprevention, 
vattensäkerhet, krishantering (utgör även plan för extraordinära händelser) 
och civilt försvar/beredskap.

I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022.

Delprogrammen beskriver hur vi jobbar med att förhindra olyckor och 
kommer att vara offentligt via vår hemsida.

Då Brandkåren Norra Dalarna inte är klara med sitt handlingsprogram 
kommer det gemensamma handlingsprogrammet upp i december.

Finansiering
Ryms inom befintlig budget.

Förslag till beslut
1. Anta föreslagen text för delprogram tillhörande LSO specifikt för 

Leksands kommun.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-09-10
Sammanställning av de kommunspecifika delprogram för Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) med föreslagen text.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman Beredskapssamordnare Leksand
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LSO Leksand

Inledning
Sammanställning av den kommunspecifika LSO dokumentationen 2019.

Efter godkännande kommer texten delas upp i separata delprogram som kommer att finnas i elektroniska 
bilagor på vår hemsida. Design kommer att vara gemensam med alla övriga kommuner som ingår i 
Brandkåren Norra Dalarna.

Delprogram, Leksands kommun

Brottsförebyggande arbete
Bakgrund och risker
Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Arbetet 
bedrivs på många nivåer och engagerar en lång rad olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen. 

Lokalt brottsförebyggande råd
I Leksand leds arbetet av det Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) och är underställt kommunstyrelsen. Rådet består av 
kommunstyrelsens ordförande, beredskapssamordnare, familj- och stöd, fritidsledare, representanter från brandkåren, Svenska 
kyrkan, polisen, näringslivsrepresentanter och intresseföreningarna. Brå har sammanträden 4 ggr/år. 

Till detta finns en arbetsgrupp- BRÅ bestående av representanter från kommunens verksamhet kommun samt polis. Arbetsgruppen 
leds av biträdande kommundirektör. Arbetsgruppen har möten var 6:e vecka. Genom en fördjupad och intensifierad samverkan skall 
forumen förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. Kommunens 
brottsförebyggande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar som fysiska trygghetsåtgärder.

Brottsförebyggande verksamhet
• Omvärldsbevakning genom en lägesanalys som genomförs varje månad.
• En drogförebyggande handlingsplan ska implementeras 2019 som kommer att sträcka sig från förskola t o m gymnasieskola
• Föräldrastöd erbjuds till småbarns- och tonårsföräldrar.
• En ny plan mot våld i nära relationer arbetas fram under 2019.
• Ökad polisnärvaro på utsatta platser
• Aktiv tillsyn på krogar gällande alkohol
• Grannsamverkan

Trygghet och otrygghet är två begrepp som används ofta, inte minst i media, vanligtvis kopplat till kriminalitet. Människors upplevda 
otrygghet står inte alltid i proportion till de faktiska risker som finns. Minskad brottslighet innebär inte automatiskt att tryggheten 
ökar. Åtgärder som syftar till att öka tryggheten är t ex trygghetsvandringar, grannsamverkan eller praktiska åtgärder som förstärkt 
belysning eller ökad närvaro av polis eller andra trygghetsskapande personer.

Våldsbejakande extremism 
Vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för anställda i kommunen. Syftet är att ge en ökad kunskap om ämnet och en 
vägledning om förebyggande arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Kunskap och förebyggande arbete är viktigt för att 
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana 
som kan uppfattas som obekväma.
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Samverkan med kommunpolis 
Styrande dokument för det brottsförebyggande arbetet är den samverkansöverenskommelse som tecknas årligen mellan 
kommunledningen och polisledningen. Se bilaga 2019 års överenskommelse. Den lokala problembilden och de lokala behoven styr 
innehållet i överenskommelsen.

Det lokala brottsförebyggande arbetet är till viss del händelsestyrt. Exempelvis kan en plötslig ökning av bostadsinbrott kräva 
åtgärder och insatser som ligger utanför samverkansöverenskommelsen. Även händelser utanför kommungränsen kan bidra till 
behov av åtgärder. Social oro eller negativa trender i en kommun kan sprida sig till andra kommuner, något som är viktigt att vara 
medveten om.

 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Uppdatera BRÅ-
organisationen 

Uppbyggnad av ny struktur Beredskapssamordnare Lokala-BRÅ 2019 

Utbyggnad av 
Grannsamverkan 

Informationsträffar, 
uppstartsträffar 

Polisen Säkerhetssamordnare Pågående 

Aktuell lägesbild per 
månad 

Enkät skickas ut månadsvis Utredare verksamhetsstöd 
och service 

Arbetsgrupp-BRÅ Löpande 

Trygghetsvandring två 
gånger per år samt vid 
behov

Planerade 
trygghetsvandringar. 

Beredskapssamordnare •Kommunala tjänstemän 
•Räddningstjänst 
•Polis 
 

Löpande 

Implementerad 
drogförebyggande 
handlingsplan 

Drogförebyggande 
handlingsplan är 
implementerad i 
verksamheten 

Grundskolechef och 
gymnasiechef 

Arbetsgrupp 
drogförebyggande plan 
 

2019 

Stöd för att förebygga 
ANDT-problematik 

Föräldrastöd Familjeteamet Familjeteamet Löpande 

Stöd och hjälp för 
personer som utsätts för 
våld i nära relationer 

Handlingsplan mot våld i nära 
relationer tas fram 

Avdelningschef familj och 
stöd 

Arbetsgrupp 
handlingsplan våld i nära 
relationer 

2019 

Ökad trygghet på utsatta 
platser 

Ökad polisnärvaro på utsatta 
platser 

Närpolis Polisen Löpande 
 
 

Fungerande utskänkning 
i krog- och 
restaurangmiljö 

Aktiv tillsyn på krogar gällande 
alkohol 

Alkoholhandläggare Miljö- och hälsa Löpande 
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Delprogram, Leksands kommun 

Civilt försvar 
Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av civila myndigheter, kommuner, regioner, privata 
företag, frivilligorganisationer samt det civila samhället. På så vis är civilt försvar ingen organisation utan en samling av ovanstående 
verksamhet. Målet för det civila försvaret är att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 
Det civila försvaret är en del i totalförsvaret, den andra delen är militärt försvar. Utgångspunkten för civilt försvar är 
krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden för det civila försvaret. Det vill säga höjd beredskap eller krig.  
Kommunen är en viktig aktör på lokal och regional nivå. Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i 
tillhörande förordning (2006:637). 
 

 
Kommunens organisation och verksamhet inför och under höjd beredskap 
Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen planerar för höjd beredskap och krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen 
besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige 
är i krig råder automatiskt högsta beredskap.  
Kommunen ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bland annat krigsorganisation och vilken personal som ska 
tjänstgöra i organisationen. 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  
  
 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Beslut om prioritering av 
verksamheter under höjd 
beredskap 

Utreda vilka verksamheter 
som måste upprätthållas 
under höjd beredskap – 
bland annat genom 
kontinuitetsplanering 

Beredskapssamordnare Personalavdelning 2019 

Säkra personalförsörjningen i 
verksamheter som ska 
upprätthållas under höjd 
beredskap 

Utreda behov och 
genomföra krigsplacering 

Säkerhetsskyddschef Personalavdelning 2019 

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret 

Informera och utbilda 
politiker  

Beredskapssamordnare Politiker 2019 

Delta vid läns övning  Regional samverkansövning  Beredskapssamordnare Krisledning, 
krisledningsnämnd 

2019 

Skapa möjligheter att bedriva 
prioriterade verksamheter 
under höjd beredskap 

Kontinuitetsplanering och 
personalförsörjning 

Beredskapssamordnare Samtliga förvaltningar 
och bolag 

2022 

Skapa förutsättningar för 
ledningsansvar under höjd 
beredskap 

Utbilda kommunstyrelsen 
för sitt uppdrag under höjd 
beredskap 

Beredskapssamordnare Kommunstyrelsen 2019–2020 

Övning totalförsvarsövning  Delta vid totalförsvarsövning 
2020 

Beredskapssamordnare Krisledning, 
krisledningsnämnd och 
berörda funktioner 

2020 

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret 

Utbildning inom 
grundskolan 

Beredskapssamordnare Grundskolan Löpande 

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret 

Krisberedskapsveckan Beredskapssamordnare Allmänheten Löpande 

 
Delprogram, Leksands kommun 
Delprogram, Leksands kommun 
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Delprogram, Leksands kommun 

Fallprevention 
Fall och medföljande konsekvenser i form av frakturer och andra skador, utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Fallolyckor är de 
olyckor som orsakar flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.  
Siffror från socialstyrelsen visar att i landet var det över 1 000 personer dog av fallolyckor 2017. 
Ca: 67 000 skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus. De flesta är 80 år och äldre. 
I Dalarna visar statistik från socialstyrelsen att antal slutenvårdande personer med fallskador, 65 år och äldre år 2017 uppgick till 
1663 som motsvarar 2420 per 100,000 inv.  
Samma år var antal slutenvårdade personer med fallskador i Dalarna i alla åldrar 2347 som motsvarar 820 per 100,000 inv.   
Under 2017 var det, i Dalarna, 25 personer över 65 år och äldre som dog av sina fallolyckor som motsvarar 36.6 per 100,000 inv.   
Siffran för alla dödsfall i Dalarna orsakade av fall, alla åldrar var 2017 26 personer som motsvarar 9,1 per 100,000 inv. Det tyder på en 
minskning från 2016. 
 
I Leksand bland personer 65 + uppgår till 3263 per 100,000 inv.  Fallskador i Leksand för personer 80 + uppgår till 63 per 1000 inv. Det 
finns en skillnad mellan män och kvinnor + 80. Män 49 per 1000 inv. och kvinnor 73 per 1000 inv. 

Orsaker till fall  
Orsaker till fall kan relateras till individuella faktorer, livsstil, sociala faktorer och miljöfaktorer. Risker för fall och fallolyckor är en 
följd av samspelet mellan omgivning, kapacitet och aktivitet. I de yngre åldrarna kan det vara barn som skadas under lek, människor 
som skadas i arbetet eller vid fritidssysselsättningar. Hos de äldre (65+) sker fallen ofta i hemmet i vardagliga situationer. Svårigheter 
att gå, nedsatt balans, nedsatt muskelstyrka, vissa läkemedel och syn-/hörselproblematik innebär ökad fallrisk för äldre personer. 
Riskfaktorer för skada/fraktur kan t.ex. vara hög ålder, låg bentäthet, låg kroppsvikt och tidigare fraktur. (Systematiskt arbete för 
äldres säkerhet, Räddningsverket, IMS, 2007)  
I åldersgruppen 65+ kan ett fall vara det som gör att man övergår från att ha klarat sig helt själv till att bli beroende av hemtjänst, 
(hem-)sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning. Förutom den livskvalitetsförsämring som detta innebär för den 
enskilda personen så genererar det dessutom stora kostnader för samhället.  
Samhällets totala kostnader, som är förknippade med fallolyckor enbart bland äldre, uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor 
årligen, fördelat mellan direkta kostnader (cirka fem miljarder) och kostnader för livskvalitetsförsämringar (omkring nio miljarder). I 
dessa kostnader ingår inte produktionsbortfall och fritidsförlust. Om man fördelar kostnaderna på varje enskild medborgare i 
Sverige, blir det ungefär 1 500 kronor per individ. (Fallolyckor bland äldre, H. Gyllensvärd, Statens folkhälsoinstitut, 2009)  

Leksands  äldreomsorg 
Verksamheterna arbetar med ett systematiskt arbetssätt gällande fallprevention. Personalen på särskilda boenden och i hemtjänst 
uppmanas att rapportera alla fall då person hittas på golvet eller ses falla. Syftet med detta är att förebygga fler fall. Under 2018 
rapporterades 1008 fall vilket är 42 fall färre än föregående år. De flesta fall leder inte till någon skada och större delen av fallen 
inträffar i eget boende. 

I samband med fallet görs en enkel analys om förbättringar kan göras i miljön eller på annat sätt för att minska fallrisken. En 
övergripande analys görs varje år av alla fall för att se om den finns samband eller om förbättringar kan göras i ett större perspektiv 
för att minska fallen. Fallen rapporteras varje år i vård och omsorgs kvalitets och patientberättelse som redovisas till utskottet för 
vård och omsorg. 

Förflyttningsutbildning 
Förflyttningsutbildning för all omvårdnads-/omsorgspersonal i sociala sektorn genomförs fortlöpande av rehab personal från 
kommunen. Målet är att personalen ska ha kunskap om trygga förflyttningar så att skador (däribland fall) undviks hos både personal 
och omsorgstagare.   

Leksandsbostäder AB 
Personal och entreprenörer arbetar rutinmässigt med förebyggande åtgärder i form av sandning vid kommunens fastigheter under 
vinterhalvåret. Förebyggande åtgärder vid samtliga kommunala lekplatser i form av besiktning av extern besiktningsman, genomförs 
årligen. Syftet är att skapa trygga och säkra lekplatser för att minska antalet fallolyckor och övriga skador. 
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Förebygga fall i hemmet i 
samband med 
vardagssysslor 

Fixar-Malte hjälper till 
med vissa sysslor och risk 
inventerar 

Fritidsavdelningen  Fixar-Malte Löpande 

Anpassning Rätt hjälpmedel Arbetsterapeut Bostadsanpassningen, 
hemtjänstpersonal  
Undersköterska  
HSL-enheten 

Löpande 

Minimera halkolyckor  
vid kommunala 
fastigheter  

Sandning Leksandsbostäder AB Maskinförare, 
fastighetsskötare,  

Löpande 

Höja säkerheten vid 
kommunala 
lekplatser  

Besiktning, upprustning Leksandsbostäder AB Fastighetsskötare  
 

Löpande 

Skapa säkra lekplatser 
med godkända fallskydd 

Ta bort farlig utrustning 
vid lekplatser 

Leksandsbostäder AB Fastighetsskötare Löpande 

Säker och bra 
avvikelsehantering 
gällande  
fall inom äldreomsorgen 

Uppdatera rutiner 
angående rapportering 
och hantering av fall 

MAS/MAR Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef 

Löpande 

Säkra förflyttningar Förflyttningsutbildning till 
omvårdnads-
/omsorgspersonal 

MAS/MAR 
Rehab personal 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef 

Löpande 

Säkra hemmiljö för + 85 Hembesök till personer 
som bor hemma + 85 för 
riskbedömning 

MAS/MAR Enhetschef 
Legitimerad personal  

Löpande 
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Delprogram, Leksands kommun  

Is- och vattensäkerhet 
 
Leksands kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- och vintertid, för såväl Leksandsbor som för 
besökande och turister. Insatser krävs för att samtliga Leksandsbor ska kunna ha ett aktivt friluftsliv nära vatten oavsett årstid. 
Säkerhet 
Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid aktiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår 
man också genom att den enskilde kan simma. Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och 
verksamhetsutövare måste också se till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter. 
Risker 
De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, där det förekommer lek vid hopptorn och flytbryggor. 
Vintertid är det alltid viktigt att alla som rör sig på och vid isbelagda vatten har isvett.  

 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Alla prioriterade badplatser 
skall inspekteras en gång per 
år 

Kontroll av säkerhetsutrustning Fritid Arbetsmarknadsenheten, 
Tekniska förvaltningen 

Löpande varje 
vår 

Alla prioriterade bad skall 
kontrolleras genom 
dykning minst en gång per år. 

Dykning och bottenkontroll Fritid 
 

Leksands dykarklubb Löpande varje 
vår 

Informationsskyltar Uppsättning av skyltar vid 
prioriterade bad. 
Informationsskylt vid olycka 

Fritid  
 

Badplatsföreningar,   
Fritid 
 

2019 

Kontroller under badsäsongen Återkommande kontroll Fritid 
 

Avtalad förening för respektive 
badplats 

Löpande 

Årskurs F simundervisning 10 
ggr/läsår 

Simundervisning Barn- och 
utbildningsnämnden 

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola 

Löpande 

Årskurs 1 simundervisning 10 
ggr/läsår 

Simundervisning Barn- och 
utbildningsnämnden 

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola 

Löpande 

Årskurs 2 simundervisning 10 
ggr/läsår 

Simundervisning Barn- och 
utbildningsnämnden 

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola 

Löpande 

Årskurs 3-6 planerar skolorna 
själva om dom ska ha mer 
simundervisning. 
Årskurs 7-9 ansvarar 
idrottslärarna för 
återkommande simunderv. 

Simundervisning Barn- och 
utbildningsnämnden 

Respektive ansvarig skola med 
egen personal. 
I mån av tid även 
Leksandshallen 

Löpande 
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 Delprogram, Leksands kommun  

Krisberedskap 
Kommunen ska tillsammans med länsstyrelserna och Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta tillsammans för att 
öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommen har många verksamheter som måste fungera under kriser till exempel 

 äldreomsorg 
 vattenförsörjning 
 räddningstjänst 
 skola 

Målet för kommunens krisberedskap är att 
 skydda människors liv och hälsa 
 värna om samhällets funktionalitet 
 ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och media 
 upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter 

 
Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637). 
 
Kommunens krisledningsorganisation: 
Krisledningsnämnd 
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd vid behov 
aktiveras. Krisledningsnämnden kan då ta över hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den 
utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en 
extraordinär händelse.  

Krisledningsgrupp/stab 
Kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie verksamhet inte kan hantera den 
inträffade händelsen. 
 
POSOM: (Psykiskt och socialt Omhändertagande)  
Är kommunens krisstödsgrupp. Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta situationer vid kriser och 
katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller räcker till. 
 
Beredskapsgrupp 
En tjänstemannagrupp bestående av beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetssamordnare, IT-
chef, dataskyddsombud, kommunikationschef och biträdande kommundirektör jobbar tillsammans med att förbättra beredskapen i 
kommunen. 
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Trygghetspunkter 
Runt om i kommunen finns fastigheter som kan fungera som trygghetspunkter vid kriser och katastrofer. Beslutet att aktivera en 
eller flera trygghetspunkter tas när kommunens krisledningsgrupp tillträder under en händelse. 
Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst 
geografiskt område i samband med kriser och katastrofer. 
 I Leksands kommun finns 7 trygghetspunkter. 

 Djura skola 
 Insjöns skola   
 Siljansnäs skola 
 Gästishallen, matsal och kök 
 Tällbergs skola 
 Ullvi skola 
 Åkerö skola 

Vad finns på en trygghetspunkt?  
Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få  

 aktuell information 
 krisstöd 
 vila  
 enklare sjukvård 
 servering av lättare mat och dryck 
 hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst  

 

 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Att ha en god beredskap för 
att hantera kriser eller 
svåra samhällsstörningar  

Revidera 
krisledningsplanen 

Beredskapssamordnare Samtliga förvaltningar 2020 

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor 

Övning/utbildning POSOM- samordnare Ledningsgrupp/ 
ersättare samt 
stödpersoner 

Löpande 

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor  

Övning/utbildning Beredskapssamordnare Krisledning, 
krisledningsnämnd 

Löpande 

Att kommuninvånarna har en 
god grundkunskap i 
krisberedskap/ 
hemberedskap 

Krisberedskapsveckan Beredskapssamordnare Skola åk-8 Löpande 

Säkerställa 
drivmedelsförsörjningen för 
kommunens verksamheter 

Drivmedelsförsörjning övas Beredskapssamordnare Tekniska förvaltningen 2020–2022 

Reservkraft samhällsviktiga 
funktioner 

Ta fram reservkraftsplan Beredskapssamordnare Tekniska förvaltningen 2019 

Larmövning  Övning Beredskapssamordnare Krisledningsnämnd, 
operativ krisledning 

Löpande 

Att ha en god beredskap för 
att klara kriser eller svåra 
samhällsstörningar 

Revidera krisledningsplan  Beredskapssamordnare  Övriga förvaltningar Löpande 
årligen 
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Delprogram, Leksands kommun  

Riskhänsyn i fysisk planering 
 
I den fysiska planeringen, det vill säga planering som berör användningen av mark- och vattenområden, är det viktigt att ta hänsyn 
till olika riskfaktorer, exempelvis risk för ras och översvämningar. 

Kommunen ansvarar för översiktlig planering och en ny översiktsplan togs fram 2014. Nu pågår arbetet med revidering av den som 
förväntas vara klar till 2021. I översiktsplanen finns riktlinjer bland annat vad gäller frågor om risk för översvämning, ras och skred, 
farligt gods mm. Även i samband med detaljplanering och bygglov bevakas dessa säkerhetsaspekter.  

En ny VA-plan (vatten- och avloppsplan) togs fram 2016. Den ger förslag till utbyggnad av kommunalt VA och hur VA utanför 
kommunalt verksamhetsområde ska hanteras. Planen samverkar med översiktsplanen. Hänsyn till olika risker hanteras i planen. 

Det finns en översiktlig stabilitetskartering för ett antal utpekade riskområden. Denna används vid ärendehantering och framtagande 
av ny översiktsplan och detaljplaner.  

 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Ny översiktsplan Framtagande av plan Kommunstyrelsen Samhällsutveckling, Lärande och 
stöd, Vård och 
Omsorg, Verksamhetsstöd, 
Leksandsbostäder AB, Dala Vatten 
och Avfall AB 

2021 

Dagvattenplan Framtagande av plan Kommunstyrelsen Dala Vatten och Avfall AB 
Samhällsutveckling, 
Leksandsbostäder AB,  

2020 

Skyfallskartering  Framtagande av 
kartering 

Kommunstyrelsen Samhällsutveckling, Dala Vatten och 
avfall AB 

2021 
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Delprogram, Leksands kommun 

Suicidprevention 
Självmord (suicid) innebär en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden. Självmord är ingen 
sjukdom, men självmords-benägenheten är ändå ett problem som ofta aktualiseras i vården. 
 
Enligt socialstyrelsen visar undersökningar att upp till 96% av dem som tar sitt liv har en diagnostiserbar psykisk sjukdom. De flesta 
som tar sitt liv har haft kontakt med sjukvården före självmordet, oftast med den psykiatriska vården eller med allmänläkare. Många 
har också haft kontakt med socialtjänsten. Kontakterna innebär att det borde ha funnits möjlighet att fånga upp och förebygga 
självmord. 
 
Suicidstatistik 
I Sverige: 

 Sex gånger fler dör av självmord än i trafiken 
 En person var 6e timme tar sitt liv. 
 Fyra personer/ dygn tar sitt liv. 
 Tre personer i åldern 15–24 tar sitt liv varje vecka. 
 Självmord är vanligast bland män som är 65 år och äldre. 
 Antalet självmord minskar i alla åldrar utom bland 15–25 åringar. 

 
 Kommunens arbete 
Arbetet med suicidprevention innefattar även delar av arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa. 
Kommunen har ett uppdrag att arbeta med budget- och skuldrådgivning. I uppdraget ingår att sprida information till andra 
professioner för att lyfta ekonomisk ohälsa och förebygga överskuldsättning. Privatekonomi är en viktig faktor som påverkar 
helheten i individers livssituation, inte minst hälsan. 
Föreläsningar på temat psykisk hälsa. Syftet är att öka medvetenhet och kunskap om faktorer som påverkar psykisk hälsa som 
droger/alkohol, att växa upp i en dysfunktionell familj, gränssättning/livsstil och inlärning. Målgruppen är unga, föräldrar och 
personal. 
Förebyggande arbete i förskola och skola för att främja en bra psykosocial miljö. 
Orosanmälan sker om misstanke finns att barn och unga far illa. 
Samverkan finns mellan kommun och region Dalarna på ledningsnivå med lokal- och landstingspolitiker samt verksamhetschefer 
från barn & utbildning, socialförvaltning, psykiatri och vårdcentral. 
 
Verksamhet
Öppenvården består av fem enheter; ungdomsmottagningen, familjerådgivningen, Haga missbruk samt öppna förskolan och 
familjeteamet som ingår i Familjecentralen Bönan.
Alla verksamheter riktar sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov av stöd som tillhör socialtjänstens 
ansvarsområde eller söker råd och stöd på öppet intag. 
Familjeteamet är en mottagning för barn, ungdomar och deras familjer med uppgift att bland annat förebygga och behandla psykisk 
ohälsa. 
Ungdomsmottagning och elevhälsa jobbar med förebyggande arbete, stödjande/rådgivande samtal till barn och unga/unga vuxna.
Haga öppenvård-missbruk frivillig behandling och rådgivning som vänder sig främst till personer som oroar sig för sitt missbruk av 
alkohol, droger, spelanvändande eller är anhörig till någon person med missbruksproblem. Haga öppenvård arbetar främst på beslut 
från socialtjänsten men ger råd och stöd på öppet intag och de som vänder sig till verksamheten kan få vara anonym. 
Dagverksamhet psyk ”Möjligheternas mötesplats” är en öppen verksamhet som vänder sig till de som har ett psykiskt 
funktionshinder, eller mår dåligt av att vara ensam och har ett behov av att komma ut och träffa andra.
Boendestöd kan ge stöd och hjälp i vardagen och utförs i bostaden så att det finns möjlighet att leva ett så aktivt, meningsfullt och 
självständigt liv som möjligt.
Boendestöd vänder sig till:

 Personer med psykisk funktionsnedsättning
 Personer med samsjuklighetsproblematik
 Personer som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service) 
 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel ADHD, ADD och Tourettes syndrom.

Anhörigstöd finns för de som vårdar eller stödjer en närstående eller en vän. 
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Förebygga och behandla psykisk 
ohälsa hos vuxna/äldre 

Identifiera och  
uppmärksamma  
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa. 
Skapa en handlingsplan 
och remittera till Region 
Dalarna. 

Leksands kommun, 
HSL- /SOL 
Enheterna 
Region Dalarna  
 

MAS/MAR 
Ansvarig Läkare 
Sjuksköterska 
Övrig personal 
Enhetschef 
Anhörig 

Löpande 

Förebygga och behandla  
psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar 

Identifiera och  
uppmärksamma  
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa. Kontakta 
vårdnadshavare och  
remittera till 
landstinget/BUP. 

Leksands kommun 
Elevhälsa 
Socialtjänst 
Familjecentralen 
Region Dalarna 

Skolsköterska 
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskollärare 
Kuratorer 
Psykologer 
Vårdnadshavare  
Ungdomsstödjare  

Löpande 

Främja en bra psykosocial miljö i 
skolan så att barnen på skolorna 
i Leksands kommun känner sig 
trygga. 

Utbildning/information 
till elever kring normer 
och maktstrukturer samt 
arbete för att skapa en 
bra värdegrund 

Elevhälsan 
Rektor 

Skolsköterska 
Skolläkare 
Specialpedagoger 
Lärare/Förskollärare 
Kuratorer 
Psykologer 
Vårdnadshavare  
 

Löpande 

I ett tidigt skede erbjuda  
rätt insatser till barn/ 
ungdom 

Samverkan, rådgivning 
och konsultation kring 
barns och ungas psykiska 
hälsa 

Förskola/Skola  
Socialtjänst  
Familjeteamet  
Primärvård   
BUP och HAB i 
samverkan 
Ungdomshälsan
Familjecentralen

Skolsköterska 
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare 
Kuratorer 
Psykologer 
Vårdnadshavare  
Ungdomsstödjare  

Löpande 

Öka medvetenhet och kunskap 
om faktorer som påverkar psykisk 
hälsa 

Föreläsningsserie kring 
psykisk hälsa 

Leksands kommun Region 
Dalarna 

Skolsköterska 
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare 
Kuratorer 

Löpande 

Fokus på rådgivning och stöd till 
ungdomar mellan 13–23 år  

Ungdomshälsan Leksands kommun Region 
Dalarna 

Skola 
Primärvård 
Socialverksamhet 
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Delprogram, Leksands kommun  

Trafiksäkerhet
Nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, har lett till förändringar i såväl trafiksäkerhetspolitiken som sättet 
att arbeta med trafiksäkerhet. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans 
förutsättningar.

Leksands kommun och Leksandsbostäder arbetar regelbundet med att höja trafiksäkerheten inom Leksands kommun. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras och genomförs kontinuerligt. Kommunen utför hastighetsmätningar på sträckor där det 
upplevs att fordonsförare ofta överskrider gällande hastighetsbegränsning. Genom samarbetet med polisen levererar kommunen 
resultaten av mätningarna till dem.

För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter så träffar Leksands kommun Trafikverket regelbundet och lämnar synpunkter på 
brister och förslag på åtgärder längs de allmänna vägarna. På de kommunala vägarna utförs kontinuerlig översyn för att upptäcka 
brister. Oskyddade trafikanter prioriteras högt och en målsättning inom kommunen är att 1 km gång- och cykelväg ska tillskapas eller 
förbättras per år. Kommunen sköter idag ca 4 mil kommunala gator, 3 mil gång- och cykelväg samt 33 mil enskild väg.
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Sammanhängande GC-stråk 
med god standard och säkra 
passager  

Tillskapa nya GC-stråk 
Ny beläggning på GC-vägar 
Förbättring av passager 
Genomförande av cykelplan 
 

Trafikenheten, Gata/park, 
Trafikverket 

Skola, Representanter från 
bostadsområden, byar, vägföreningar 
etc. 

Löpande 

Ny gång och 
cykelväg Moskogen - 
Häradsbygden 

Genomförande av projekt Samhällsbyggnad Trafikverket, fastighetsägare, Byar 2022 

God efterlevnad av gällande 
trafikregler såsom hastighet, 
väjningsplikt etc. 

Trafikmätningar 
Översyn av gällande regler 
Skyltning 
Fysiska åtgärder  

Trafikenheten, Gata/park 
 

Polisen Löpande 

Säker trafikmiljö vid skolor Skyddsronder 
Belysnings åtgärder  
Översyn vägskyltar 

Trafikenheten, Skolan, Fastighet Gata/park Löpande 

Vid behov genom- 
förs trafikkontroller 

Olika former av trafikkontroller Polisen Leksands kommun Löpande 

Bra belysning på gator och i 
parker 

Förnyelse av bef belysning 
Komplettering av belysning 
Prio att GC-vägar är belysta 

Trafikenheten 
Trafikverket 

Dala-Energi, Skola, Representanter 
från bostadsområden, byar, 
vägföreningar etc. 

Löpande 

Kommunen använder säkra 
bilar och reser trafiksäkert 

Kravställning i samband med 
upphandling 
Riktlinjer för arbetsresor (mer 
kollektivt, hjälm vid cykling etc) 

Upphandling 
Beställande enhet 
Alla medarbetare 

 Löpande 

Att vägar ska hållas  
i ett tillfredsställande skick 

Årlig översyn 
Underhållsåtgärder 
Bidrag till vägföreningar (endast 
statligt bidrag!?) 
Träffar med Trafikverket 

Trafikenheten 
Gata/park  
Vägföreningar 
Trafikverket 

 Löpande 

Arbeta förebyggande mot 
halkolyckor 

Sandning 
Priokartor för vinterväghållning 

Gata/park, Trafikenheten Vägföreningar Löpande 

Ökad förståelse om siktens 
betydelse vid gatukorsningar 

Information till medborgare via 
annonser i lokala blad samt via  
Leksands kommuns hemsida 

Byggavdelningen 
 

Trafikenheten 
Gata/park 

Löpande 

Trygghetsvandringar Genomföra trygghetsvandringar 
2 st 

Säkerhetssamordnare Medborgare. Polis, RDM, Politiker, 
Förvaltningsrepresentanter 

Löpande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 129 Dnr 2019/1121

Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 
krisberedskap 2019-2022

Beskrivning av ärendet
Av överenskommelsne om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för Samhällsberedskap 
(MSB) framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att 
klargöra vad som ska göras, vem som ansvarar för att det blir genomfört och 
vem som beslutar. 
Styrdokumentet ska innehålla beskrivningar av åtgärder för att reducera 
risker samt en utbildningsplan för mandatperioden.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs av lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras
Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
lagen (2003:778) om Skydd mot Olyckor (LSO) och hanteras av Brandkåren 
Norra Dalarna.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. 
Alla har ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Leksands kommuns mål för krishantering är att: 

 Samverka för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2019-10-15, 
§ 81
Tjänsteutlåtande från beredskapssamordnare Kjell Ekman, daterat 
2019-09-12
Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap, daterat 
2019-09-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ”Styrdokument för Leksands kommuns arbete med krisberedskap 

2019-2022”, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2019-10-22

Referens
Dnr 2019/1121  

Verksamhetsstöd 
Kjell Ekman, 0247-80305
kjell.ekman@leksand.se

Styrdokument krishantering

Beskrivning av ärendet
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB 
framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens 
arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att klargöra vad 
som ska göra och vem som ansvarar för att det blir genomfört samt vem som 
beslutar. 
Styrdokumentet ska innehålla:

 En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter 
samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet. Detta avser även verksamhet som bedrivs av hel- eller 
delägda bolag.

 En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 
beskrivs i kommunöverenskommelse samt hur ersättningen ska 
användas. 

 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt en plan för 
hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
-hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,
-hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar och 
samverkar,
-hur kommunen säkerställer samband för att hantera en extraordinär 
händelse samt
-vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 
samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.

 En övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 
såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv.

193



Leksands kommun

Datum
2019-10-22 Referens

Dnr 2019/1121
Sida
2(3)

Sektorns/avdelningens bedömning
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via LEH. 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras

Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
LSO, Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778) och hanteras av Brandkåren.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. 
Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. Alla har 
ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål. 

Leksands kommuns mål för krishantering är: 

 Vi samverkar för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa.

Finansiering
Övning och utbildning finansieras av medel från MSB.
Övriga kostnader hanteras inom ordinarie verksamhet alternativt tags upp 
senare.

Förslag till beslut
1. Anta Styrdokument för Leksands kommuns arbete med 

krisberedskap 2019–2022. 
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Leksands kommun

Datum
2019-10-22 Referens

Dnr 2019/1121
Sida
3(3)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande Styrdokument krishantering
Daterat 2019-09-12

Styrdokument_Krisberedskap_2019
Daterat 2019-09-12

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kjell Ekman, Beredskapssamordnare
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Webbplats
www.leksand.se

E-post
kommun@leksand.se

Organisations nr
212000-2163

Postadress
Verksamhetsstöd
Säkerhetsansvarig
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
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Fax
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Bankgiro
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Styrdokument, Krisberedskap
Sida
1(15)

Datum
2019-09-12

Säkerhetsansvarig
Kjell Ekman, 0247-803 05
kjell.ekman@leksand.se

Styrdokument för
Leksands kommuns arbete med 

krisberedskap 2019–2022
Dnr: 2019/1121

Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx
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Datum
2019-09-12

Sida
2(15)

Sammanfattning
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser. Planen ska fungera som ett styrdokument för kommunens arbete 
med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla: 

 En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter 
samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet. Detta avser även verksamhet som bedrivs av hel- 
eller delägda bolag.

 En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden 
som beskrivs i kommunöverenskommelse samt hur ersättningen 
ska användas.

 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt en plan 
för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 
beskriver: 

- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär 
händelse,
- hur kommunens organisation för krisledning leder, 
samordnar och samverkar, 
- hur kommunen säkerställer samband för att hantera en 
extraordinär händelse samt
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning 
och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.

 En övergripande beskrivning av kommunens geografiska område 
såsom geografi, demografi, infrastruktur och näringsliv.
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1  Styrdokument Krisberedskap i Leksand kommun

1.1 Målsättning för krisberedskapsarbetet kopplat till 
kommunens vision och mål

Olyckor eller extraordinära händelser sker ofta hastigt och oväntat utan 
förvarning oftast med stora negativa konsekvenser. Detta kan drabba en eller 
flera kommundelar eller i extrema fall hela kommunen med många 
människor inblandade och som kan medföra betydande person- och/eller 
materiella skador. 
En olycka kan, även om den inledningsvis bedöms liten, starta en kedja av 
händelser som kommunen måste kunna hantera i samverkan med andra 
berörda aktörer.
Händelser som bedöms kunna ge svåra konsekvenser i Leksands kommun 
beskrivs i Risk och Sårbarhetsanalys.
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete styrs via LEH. 
Med extraordinär händelse enligt LEH avses händelse som

 avviker från det normala

 innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller

 innebär en överhängande fara för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner

 kräver skyndsamma insatser för att kunna hanteras

Kommunernas förebyggande arbete vid en redan inträffad olycka styrs av 
LSO, Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778) och hanteras av Brandkåren.
Vårt övergripande mål är att alla ska kunna känna sig trygga i Leksand. En 
viktig faktor som leder till trygghet är att vi bryr oss om varandra. 
Samverkan är ett ledord som gäller i stort som i smått och såväl lokalt som 
internationellt. 
Att hantera risker är en gemensam kommunal angelägenhet. Alla har 
ansvaret och alla måste gemensamt jobba mot samma mål. 

Leksands kommuns mål för krishantering är: 

 Vi samverkar för en väl fungerande krishantering vid allvarliga 
störningar, stora olyckor och kriser. 

 Vi använder samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors 
bästa. 

199



Datum
2019-09-12

Sida
5(15)

1.2 Syfte med dokumentet
Enligt de överenskommelser som finns mellan SKL och MSB ska 
kommunen ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under 
mandatperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I 
överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan SKL och MSB 
framgår det att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för kommunens 
arbete med krisberedskap. Syftet med detta styrdokument är att klargöra vad 
som ska göra och vem som ansvarar för att det blir genomfört samt vem som 
beslutar. 
Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som 
identifierats på annat sätt (till exempel vid utvärderingar av övningar och 
inträffade händelser). Styrdokumentet ska antas av kommunfullmäktige 
under mandatperiodens första år.

1.3 Giltighet
Detta styrdokument gäller från och med att fullmäktige antar det, och tills 
nytt styrdokument antas. 

1.4 Styrande lagstiftning och överenskommelser 
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH).

 Kommunallag (2017:725).

 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022.

 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–
2020.

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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1.5 Krisberedskapens dokument
Förutom styrdokumentet som anger kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden ska det 
finnas: 

Handlingar Antas av

Styrdokument krishantering Ö Kommunfullmäktige   2019/1121

Handlingsplan skydd mot olyckor (LSO) Ö Kommunfullmäktige   2018/1445

Reglemente för krisledningsnämnd Ö Kommunfullmäktige   2019/1122

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) H Krisledningsnämnd   2019/262

Krisledningsplan 
Handlingsplan extra ordinära händelser 
(LEH) 

K Kommundirektör (info krisled.nämnd) 
2019/1118

Handbok för krisledning BH Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Krishanteringsplaner K Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Kriskommunikationsplan K Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Utbildning och övningsplan BH Kommundirektör (info krisled.nämnd)

Ö=Öppen, H=Hemlig, K=Konfidentiell, BH=Begränsat hemlig

1.6 Avgränsningar
Styrdokumentet innehåller ingen mer styrning vad avser civilt försvar än det 
som nämns i kapitel 2.
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2 Övergripande styrning av krisberedskapsarbetet 

2.1 Ansvar
Enligt kommunstyrelsens reglemente har kommunstyrelsen ett övergripande 
ansvar för interna säkerhetsfrågor enligt reglemente för kommunstyrelsen 8 §. 
Vidare ansvarar kommunstyrelsen, i egenskap av krisledningsnämnd, för 
åtgärder kopplat till lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap enligt reglemente för 
kommunstyrelsen 12 §.

Det dagliga krisberedskapsarbete leds av biträdande kommundirektören som 
till sin hjälp har säkerhetsskyddschefen samt beredskapssamordnaren som 
leder kommunens praktiska förebyggandearbete vad avser krisberedskap och 
civilt försvar. Alla kommunala förvaltningar och bolag är skyldiga att aktivt 
delta i detta arbete. Hit räknas kommunens arbete med att göra risk- och 
sårbarhetsanalyser, planering för civilt försvar samt förebyggande arbete 
såsom handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor samt avdela 
personal till att bemanna en utbildad och övad krisledningsorganisation. 

Kommunen och Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för att ta fram varsin del 
av handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor i syfte att 
förebygga olyckor. 

2.2 Typhändelser och ansvarsfördelning

Vardagshändelser
Vardagshändelser som omfattas av Lagen om skydd mot olyckor hanteras i 
första hand av Brandkåren Norra Dalarna. Kommunen kan, efter förfrågan, 
vara Brandkåren behjälplig med att lösa händelser. 

Mindre allvarliga händelser
Mindre allvarliga händelser, inom kommunens egen organisation, ska 
hanteras av respektive förvaltningen/bolag. Vid behov kan drabbad 
förvaltning/bolag förstärkas med personal från annan förvaltning. Ansvaret 
och ledarskapet ligger dock alltid kvar hos ordinarie chef. Samtliga 
förvaltningar ansvarar för att ha egna krishanteringsplaner för att hantera 
mindre allvarliga händelser.
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POSOM
Socialtjänstlagens 2 kap 2 §, 1 stycket säger att ”Kommunen har det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de 
behöver”. För att lösa det har kommunen en POSOM-organisation. Ansvarig 
är Sektorchef för Lärande och stöd som har en grupp med stödpersoner som 
ska utföra det praktiska arbetet. 

Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta 
situationer vid kriser och katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa. 
POSOM kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller 
räcker till. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän. Alla typer av ovanstående händelser, förutom vardagshändelser, 
ska utvärderas av berörda verksamheter och skyndsamt återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Extraordinära- eller allvarliga händelser och åtgärder vid höjd 
beredskap
Krisledningsgruppen/stab utövar den strategiska ledningen vid en kris eller 
annan oönskad händelse. Här bereds underlag för nödvändiga, rimliga och 
taktiska beslut. 
Vid extra ordinära händelser bereder krisledningsgruppen/staben underlag 
för beslut till krisledningsnämnden och verkställer nämndens fattade beslut.
Krisledningsgruppen/staben leds inledningsvis i början av en händelse direkt 
av kommundirektören eller biträdande kommundirektör eller av dennes 
ersättare. Gruppen är sammansatt utöver kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, med sektorchefer och särskild adjungerad sakkunnig 
personal. Vid behov ingår samverkanspersoner från andra myndigheter eller 
organisationer.
Krisledningsnämndens uppgift är att, utifrån analys och information från 
krisledningsgruppen/stab, fatta beslut kring åtgärder inför och under den 
extraordinära händelsen. Krisledningsnämnden utgör då kommunens 
ledning vid den extraordinära händelsen och kan fatta principiella och 
övergripande beslut. Nämnden fastställer inriktning samt sätter ramar för 
den operativa ledningen (krislednings-grupp/stab).
Civilt försvar
Enligt överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 
upprättat mellan SKL och MSB, ska kommunen under 2019–2020 arbeta 
med:

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar 
 Säkerhetsskydd
 Krigsorganisation och krigsplacering     

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande 
totalförsvar och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018–2020. 
Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av 
personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. 
Ny överenskommelse mellan SKL och MSB är att vänta under 2020. 
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2.3 Arbetsmiljöansvar
Arbetsmiljöansvaret följer normalt linjeorganisationen. Vid allvarliga- eller 
extraordinära händelser samt under höjd beredskaps har kommundirektören 
det yttersta arbetsmiljöansvaret för den personal som ingår i 
krisledningsorganisation. 

Verksamheter, organisationer eller myndigheter, som inte arbetar direkt åt 
Leksand kommuns krisledningsorganisation, men av någon anledning har 
anslutit sig till en av kommunens upprättade inriktning och 
samordningsfunktioner ansvar själva för den egna personalens arbetsmiljö 
enligt gällande lagstiftning.   

Arbetsmiljöansvaret kan inte förhandlas bort. 
Den utlånande/uthyrande arbetsgivaren är alltjämt arbetsgivare med ansvar 
för sin personal och vilka arbeten de lånas/hyrs ut till. 
Den inlånande/inhyrande arbetsgivaren är arbetsledare och ska se till det 
dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö. 

Det är viktigt att den utlånande/uthyrande arbetsgivaren har en dialog och 
om möjligt ett samarbete om arbetsmiljön för sin anställde med den 
inhyrande/inlånande arbetsgivaren.

Krislägesavtalet aktiverats 
Då Krislägesavtalet aktiverats och personal lånas/hyrs in från andra 
arbetsgivare ska det ställe där arbetet bedrivs anses vara arbetstagarens 
arbetsställe enligt AML.
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3 Kommunens övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys 

3.1 Uppdrag
Kommuner och landsting skall enligt 1 §, Lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i 
kommunen respektive landstinget. Resultatet av arbetet skall sammanställas i 
en risk- och sårbarhetsanalys.

3.2 Mål och syfte med RSA
Målet är att skydda och rädda liv, egendom och miljö, trygga samhällets 
tekniska försörjning, minimera risker och skadekostnader inom 
kommunkoncernens enheter samt väga in risk- och säkerhetsfaktorer i den 
fysiska planeringen. Risk och sårbarhetsanalyser ska finnas till grund för vår 
kommuns bedömning av förmågan att upprätthålla samhällsviktiga 
verksamheter och funktioner vid extraordinära händelser och andra kriser.

 Analyserna ska överskådligt belysa de prioriterade riskområdena.
 Övergripande beskriva kommunens krisledningsförmåga samt 

förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå störning.
 Övergripande beskriva kommunens krishanterande aktörers 

operativa förmåga att hantera extraordinära händelser.
 Ge en samlad bild över samt belysa vilken förmåga som finns för 

respektive riskområde.
 Innehålla förmågebedömningar med förslag till åtgärder och 

fortsatt arbete.
 Bidra till att uppfylla Leksand kommuns geografiska 

områdesansvar genom att bidra till en effektiv och varaktig 
samverkan inom det geografiska området men även med 
grannkommuner, landsting, myndigheter och övriga intressenter.

 Utgöra ett underlag för beredskapsplanering för övning och 
utbildning.

 Bidra med ett regionalt samhällsperspektiv på risker och 
sårbarheter till regionala och centrala myndigheter och 
organisationers risk- och sårbarhetsarbete i 
krishanteringssystemet.

Syftet med risk- och säkerhetsarbetet i Leksand kommun är att utifrån en 
helhetssyn minska riskerna för att det ska inträffa och konsekvenserna av 
eventuella inträffade händelser. Risk och sårbarhetsanalyser ska påvisa 
vilken förmåga och vilka brister i förmåga som kommunen har i fråga om att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner/verksamheter vid extraordinära 
händelser och kriser. Analyser ska även ge vägledning i frågan om vad 
kommunen bör åtgärda på kort respektive lång sikt.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska bidra till att bygga och 
upprätthålla ett robust, tryggt och säkert samhälle. Analyserna är ett viktigt 
underlag för åtgärder som syftar till att förebygga de identifierade 
extraordinära händelserna och stärka beredskapen inför dessa samt öka 
medvetenheten om de lokala riskerna och dess konsekvenser.
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Områdesansvaret innebär bland annat att Leksand kommun ska ha en lokal 
och regional bild av risker och sårbarheter inom kommunens gränser. Utifrån 
den bilden kan sedan kommunen verka för att inblandade aktörers insatser 
för att överbygga risker och stärka beredskapen samordnas. Analysen ska 
bland annat ligga till grund för framtida övningar och utbildningar inom 
prioriterade riskområden samt användas som ett inriktningsdokument.

3.3 Målgrupp
Den lokala risk- och sårbarhetsanalysen är avsedd att utgöra ett 
kunskapsunderlag för kommunen, samverkande myndigheter och 
samhällsviktiga verksamheter på lokal och regional nivå. Men analysen är 
framför allt ett verktyg för kommunens egen del att kunna stärka den egna 
krisberedskapsförmågan och bygga en robust kommun. För varje ny 
mandatperiod (år ett) ska det göras en ny RSA. Under resterande 
mandatperiod ska RSA:n årligen revideras och vid större förändringar 
skickas till Länsstyrelsen Dalarna.

3.4 Metod och genomförande
I samråd med de flesta av kommunens verksamheter har en gemensam 
bedömning gjorts, för att få fram ett komplext resultat för kommunens nu 
definierade risknivåer.

Metoden som har används är Rosa-metoden tillsammans med erfarenheter 
från tidigare lokala RSA och från deltagare inom gruppen samt genomförda 
övningar/utbildningar genom åren med hela krisorganisationen. Samtliga 
kommuner i Dalarna har också ett nära samarbete med Länsstyrelsen 
Dalarna via övningar, utbildningar och länsgemensamma träffar, där RSA-
arbetet tas upp.

Risk- och Sårbarhetsanalysen har stor fokus på det civila samhället och de 
störningar som kan orsakas av olika väderfenomen som kraftiga regn, större 
bränder, stormar med mera Olika typer av väderfenomen står idag för ca 
80% av de extraordinära händelser som inträffar i samhället
Riskmatrisen är utgångspunkten för själva riskhanteringsprocessen. 
Bedömning av sannolikheter och konsekvenser i kombination för de olika 
händelser ger sedan ett resultat hur allvarlig eller omfattande risken är. 
Resultatet ger en indikation på var insatserna i första hand ska fokusera på.

3.5 Avgränsningar i arbetet med RSA
Utifrån de identifierade och värderade riskerna/typhändelser inom 
kommunens ansvarsområde har en avgränsning skett. Att genomföra en 
förmåge- och sårbarhetsbedömning av alla identifierade risker/typhändelser 
och hot är tids- och resurskrävande och är inte rimligt att göra varje år. Detta 
innebär att det blir viktigt att variera analyserade risker/typhändelser och hot 
från år till år så att fler områden analyseras mer utförligt över tid.
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4 Mål och ansvar 

4.1 Strategiska mål för Leksand kommuns krishantering 
 Rädda och skydda liv och hälsa.
 Få kontroll över och eventuellt eliminera händelsen/skeendet.
 Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och 

dennes sociala sammanhang.
 Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade 

samhälleliga funktioner.
 Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
 Information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande 

organisationer och massmedia ska vara korrekt, begriplig, snabb och 
tillgänglig.

 Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller 
sektorsansvariga centrala myndigheter.

4.2 Leksand kommuns geografiska områdesansvar innebär
 Att göra en samlad risk- och sårbarhetsanalys i kommunens 

geografiska område över det som kan leda till en extraordinär 
händelse och göra berörda aktörer medvetna om riskerna.

 Vara sammankallande för ett krishanteringsråd med representanter 
från lokala organisationer, näringsliv och myndigheter.

 Verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen 
av en extraordinär händelse samordnas.

 Verka för samordning av krishanteringen genom samverkan mellan 
organisationer, näringsliv och myndigheter inom kommunen.

 Samordnad information till allmänheten.
 Ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och 

information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och 
planerade åtgärder.
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5 Arbete och åtgärder inom Leksand kommun 
2019–2022 i syfte att höja kommunens förmåga att 
hantera kriser

Följande åtgärder bygger på brister som framkommit i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys samt direktiv från berörda myndigheter och händelsestyrda 
sårbarheter/brister. Revidering av styrdokumentet ska genomföras vid behov.

Arbete och åtgärder inom Leksand kommun 2019–22 för att höja beredskapen
Arbete och Åtgärd Datum Deltagare Ansvarig Klart
Nödvattenplan och 
rutiner

2019–21 VA-ingenjör, 
Beredskapssamordnare 
representanter från 
samhällsviktiga 
verksamheter

VA-
ingenjör

Styr-el 2019–20 RSA-Grupp BS E.S.O
Reservkraft service och 
underhålls

Årligen Leksandsbostäder LBS Löpande

Öva eftersläckning med 
hjälp av utrustning i 
container

En gång per 
år

Fritidsförvaltning
Leksandsbostäder

BS
NDB

Löpande

Införande av 
trygghetspunkter

2019 Beredskapssamordnare
Kommunala bolag
Kommunikationschef

BS

Informationssäkerhet 2019–21 IT-enheten Infosäk 
och IT-
chef

Löpande

Beredskapsgrupp 2019–22 Uppdatera och 
omvärldsbevaka

BS Löpande

Förvaltnings och 
bolagsvisa 
krisledningsplaner

2019–22 Verksamheter
Kommunala bolag

FC Löpande

Kontinuitetsplan för IT RSA-Grupp IT-chef
Lokalt krishanteringsråd Två gånger/ 

år
Kommunala bolag
Näringsliv
Polis
Brandkår

BS Löpande

Drivmedelsförsörjning 
testas och övas

2020+2022 Leksand Energi AB BS
SC

Löpande

Medverka i TFÖ 2020 2019 Verksamheter
Kommunala bolag

BS

Öva och utbilda Årligen Krisledningsorganisation
Krisledningsnämnd
Kommunala bolag

BS Löpande

Förkortningar
BS = Beredskapssamordnare
SC = Säkerhetsskyddschef
FC = Förvaltningschef
KK = Kriskommunikatör
LBS = Leksandsbostäder
LST = Länsstyrelsen
MSB = Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
NDB = Norra Dalarnas Brandkår
E.S.O = Enligt senare order
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6 Övning och utbildningsplan 2019–2022

2019 2020 2021 2022Funktion Utbildning

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4
Krisledningsnämnd Grundutbildning, stabsmetodik, Rakel X        
Krisledningsnämnd Kompletterande utbildning X       
Krisledningsnämnd Kris övning X X X
Krisledningsnämnd Upprätthållande utbildning, krisberedskap X
Kommunstyrelse Utbildning i säkerhetspolitiska läget och hot 

mot demokratin X

Kommunstyrelse  Utbildning höjd beredskap  X       
Kommunens tjänstemannaledning Rakel X  X    X X
Kommunens tjänstemannaledning Wis X  X    X   X
Kommunens tjänstemannaledning Kris övning X  X  X   X  
Kommunens tjänstemannaledning Krisutbildning i krisledning & metodik  X  X    X X
Kommunens tjänstemän Funktionsvis krisutbildning X X X X
Kommunens Kommunikatör Kriskommunikations utbildning  X  X    X X
Kommunens tjänstemannaledning           
POSOM Övning/utbildning  X       X  
Vård- och omsorg Rakel  X          
Krisledning/Beredskapssamordnare Stabsmetodik X X

Beredskapssamordnare Grundkurs i samhällsskydd och beredskap X

Beredskapssamordnare
Högre kurs i Samhällets krisberedskap och 
totalförsvar steg 1 X

209



Datum
2019-09-12

Sida
15(15)

210



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 133 Dnr 2019/1237

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och 
Vansbro

Beskrivning av ärendet
Gymnasiesamverkan i MittDalarna, Gysam, startades 2007 som ett projekt 
med målet att öka samverkan mellan kommunerna. I gymnasieskolans 
läroplan finns ca 60 olika inriktningar att läsa och det är omöjligt för varje 
kommun att tillhandahålla dessa. Genom samarbetet inom Gysam kan de 
flesta programmen erbjudas Dalarnas ungdomar, till en god kvalitet och 
rimlig kostnad. Förhoppningsvis bidrar en hållbar gymnasieutbildning till att 
göra Dalarna till en attraktiv region.
I dag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, 
VBU (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet, som regleras i 
ett samverkansavtal från 1 januari 2017.
VDUF – Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per sista december 
2019 och kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi. Dessa kommuner bjuds nu in att delta i 
Gysam. Medlemskapet sker helt i enlighet med vad som följer av gällande 
samverkansavtal.
Enligt Gysams samverkansavtal ska medlemskommunernas 
kommunfullmäktige besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och 
Vansbro erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande Gysam-avtal.

Sektorns bedömning
Samverkansavtalet för gymnasieskolorna inom Gysam är positivt för 
ungdomarna i Leksands kommun. Avtalet innebär att eleverna inom 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan får fritt söka nationella program och 
inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som 
förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. Interkommunala 
ersättningen inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista som 
årligen följs upp och revideras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av sektorschef Carin Fredlin, daterat 2019-10-18
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam inkl bilagor
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Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna medlemskap för Vansbro kommun och Malung-Sälens 

kommun i Gysam från 1 januari 2020.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-10-17

Referens
Dnr 2019/1237  

Kommunstyrelsen
Carin Fredlin, 80166
carin.fredlin@leksand.se

Ansökan om medlemskap i GYSAM - Malung-Sälen och 
Vansbro

Beskrivning av ärendet

2007 startades Gysam som ett projekt med målet att öka samverkan mellan 
kommunerna. I gymnasieskolans läroplan finns ca 60 olika inriktningar att 
läsa och det är omöjligt för varje kommun att tillhandahålla dessa. Genom 
samarbetet inom Gysam kan de flesta programmen erbjudas Dalarnas 
ungdomar, till en god kvalitet och rimlig kostnad. Förhoppningsvis bidrar en 
hållbar gymnasieutbildning till att göra Dalarna till en attraktiv region.
I dag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand, 
VBU (Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet, som regleras i 
ett samverkansavtal från 2017-01-01.
VDUF – Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och 
kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi.

2019-10-04 fattade Gysams styrgrupp beslut om att rekommendera 
Gysams medlemskommuner att, genom Falun Borlänge-regionen, 
bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som medlemmar i Gysam från 
1 januari 2020.

2019-10-09 fattade Falun Borlänge-regionens styrelse beslut om att 
rekommendera Gysams medlemskommuner att bjuda in Malung-Sälen och 
Vansbro som medlemmar i Gysam från 1 januari 2020.

Medlemskapet sker helt i enlighet med gällande samverkansavtal från 2017-
01-01 (bilaga 1)  Enligt Gysams samverkansavtal ska medlemskommunernas 
kommunfullmäktige besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och 
Vansbro erbjuds därefter ett avtal liktydigt med gällande Gysam-avtal.

Sektorns/avdelningens bedömning
Samverkansavtalet för gymnasieskolorna inom Gysam är positivt för 
ungdomarna i Leksands kommun. Avtalet innebär att eleverna inom 
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan får fritt söka nationella program och 
inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna som 
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Leksands kommun

Datum
2019-10-17 Referens

Dnr 2019/1237
Sida
2(2)

förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning. Interkommunala 
ersättningen inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista som 
årligen följs upp och revideras. 

Finansiering
Verksamheten finansieras genom en proportionell fördelning av budget på 
deltagande kommuner utifrån folkmängd den 31/12 föregående år.

Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att bjuda in Malung-Sälen och Vansbro som 

medlemmar i Gysam från 1 januari 2020.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-10-18
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam inkl bilagor

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd
Rektor Leksands gymnasium
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-11-04

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 134 Dnr 2019/1276

Ändring av avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden 
ingår Region Dalarna (tidigare Landstinget Dalarna) och länets 15 
kommuner. 
Hjälpmedelsnämndens uppdrag är bl.a. att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och 
förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och 
regionens ansvar.
Med anledningen att Landstinget Dalarna per den 1 januari 2019 övergick 
till Region Dalarna behöver en revidering avtalet för hjälpmedelsnämnden 
Dalarna från 2013 göras. Föreslagna ändringar är därmed i huvudsak 
redaktionella.

Beslutsunderlag
Utdrag ur hjälpmedelsnämndens sammanträdesprotokoll, 
daterat 2019-09-26, § 40
Tjänsteutlåtande från Region Dalarna, daterat 2019-09-26
Förslag till avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna
Tidigare avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal för hjälpmedelsnämnden i Dalarna, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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From: Leksands Kommun
Sent: 01 nov 2019 12:57:18 +01:00
To: Registrator
Cc:
Subject: VB: Avsägelse uppdrag.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bengt Park [mailto:bengt@parkbrothers.com] 
Skickat: den 1 november 2019 11:07
Till: Leksands Kommun <kommun@leksand.se>
Kopia: Jan Danielsen <jan.danielsen@leksand.se>; mikaelkyller@gmail.com; 
brittmarie.laurell@telia.com
Ämne: Avsägelse uppdrag.

Hej!

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som lekmannarevisor.

Med Ytterst Vänlig Hälsning

Bengt Park

Skickat från min iPhone
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