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Datum
2019-05-26

Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Onsdagen den 12 juni 2019 kl. 18:30

Ärenden med förslag till beslut

1 Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Lägga informationen till handlingarna.

2019/602

2 Riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR), i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjerna 

beslutade av KF 2015-11-23, § 171, att gälla.

2019/297

3 Ändringsbudget 2019
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att 

fördela till grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet 
5,2 miljoner kronor och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt 
vuxenutbildningen med 0,5 miljoner kronor.

2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor 
samhällsutveckling till sektor lärande och stöd.

2018/1750
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3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från 
kommunledning/generella kortsiktiga åtgärder till sektor lärande 
och stöd samt ytterligare 1,6 miljoner kronor från 
kommunledning.

4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande 
och stöd.

5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd 
genom att sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner 
kronor till -14,0 miljoner kronor och vid behov nyttja 
resultatutjämningsreserven.

4 Mål 2020-2021
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Anta följande mål för 2020-2021: 
För ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand. 
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och 

klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja 

fysisk, psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och 
utanförskap.

3. Höja måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 

kommunikation och läsning i förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, 

hälsofrämjande och hållbar omsorg med inflytande över sin 
livssituation.

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

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

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

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

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

2019/258
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5 De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut om 
regler för kommunalt stöd till enskilda vägar
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta förslag till ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.
2. Med ändring av tidigare beslut (KS 2017-05-22 § 71 punkt 2 

och 3) sätta tiden för att skriva avtal med kommunen till 1 
september 2020 eller snarast efter att väghållningsorganisation 
finns.

3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i 
regelverket ska redovisas till kommunstyrelsen senast januari 
2020.

2016/716

6 VA-utbyggnad Heden, utökning av verksamhetsområdet
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, för 
byn Heden enligt bilaga.

2019/307

7 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 

kommun, i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala 

ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun, 
antagna av kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.

2019/364

8 Serviceplan för Leksands kommun
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till 
och med 2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits

2019/379

9 Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordningsförbund
Förslag till beslut:

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Nedansiljans 

samordningsförbund.
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess 

enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

2019/525
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10 Val av ledamöter, ersättare och andra förtroendeuppdrag 
(fyllnadsval)
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 52 Dnr 2019/602

Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos

Beskrivning av ärendet
Varje år gör Leksands kommun en delårsrapport med helårsprognos per den 
30 april. Så även för 2019.
Prognosticerat resultat för kommunen är –17,3 miljoner kronor mot 
budgeterat resultat +2,1 miljoner kronor.  Avvikelse utfall mot budget är 
därmed –19,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ett underskott på –1,9 % 
av skatter och generella statliga bidrag, mot budget +0,2 %. 
Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till –27,6 miljoner 
kronor. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli –17,3 miljoner 
kronor, det är alltså resultatet rensat för reavinster för anläggningstillgångar. 
Detta underskott är tänk att täckas upp genom resultatutjämningsreserven 
(60,6 miljoner kronor) för att undvika ett negativt balanskravsresultat.

Beslutsunderlag
Delårsrapport per den 30 april 2019 med helårspronos, daterad 2019-05-17

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga delårsrapport per den 30 april 2019 med helårsprognos till 

handlingarna.
2. Översända delårsrapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Lars Bäcksholm
Kommundirektör Göran Wigert
Kommunfullmäktige
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Ekonomisk prognos april
2019

2019-05-17
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Ekonomisk prognos april 2019

• Prognosticerat resultat för kommunen är -17,3 Mkr, mot budgeterat resultat 
+2,1 Mkr.  Avvikelse utfall mot budget är därmed –19,4 Mkr. Resultatet 
motsvarar ett underskott på -1,9 % av skatter och generella statliga bidrag, 
mot budget +0,2 %. 

• Förändringen mot ändringsbudget (-14,0 mkr) beror framförallt på ett 
avslag från Migrationsverket för en återsökning (-3,6 mkr) 

• Verksamheternas (driftens) avvikelse mot budget uppgår till –27,6 Mkr. 
• Årets resultat efter balanskravsjusteringar prognosticeras bli -17,3 mkr, det 

är alltså resultatet rensat för reavinster för anläggningstillgångar. Detta 
underskott täcks upp med resultatutjämningsreserven (60,6 mkr reserverat) 
för att undvika ett negativt balanskravsresultat.  Dock maximalt 20,2 mkr i 
underskott kan täckas upp.

Sammanfattning
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 Årsprognos 2019  – Nettoavvikelser mot budget 
(Mkr)

Summa nettoavvikelse mot 
budgetram för verksamheterna 
(driften) är –27,6 Mkr.

8



Verksamhetens nettokostnader (driften) 2019 – 
Jämförelse nettoavvikelser mot 2018 (Mkr)

Summa prognos nettoavvikelse mot 
budgetram för verksamheterna är
 -27,6 Mkr.
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Politik & kommunledning (+2,6 mkr)

• Region Dalarna (+0,9)
• Furuhaga hyresintäkter (-0,4)
• Julgåva (+0,3 mkr)
• Uppflyttning Leksands IF (+1,6)
• Kommunstyrelsens reserv (+0,5 mkr)
• Valkostnader (-0,3)
• Förvaltningsuppdraget – Fastighet & Gata park (0,0 ) – Vintern har varit kostnadsdrivande för halkbekämpning, men 

inom ramen för förvaltningsuppdraget totalt sett så vidtas åtgärder för att försöka hålla totalbudgeten. 

• Viss risk för ökade kostnader för ERUF och kollektivtrafik, ev uppsida på Överförmynderiet. 
 

Årsprognos 2019 (spec av större poster)
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Årsprognos 2019

6

Politik & kommunledning – Åtgärder

• Hålla igen på ej akuta fastighets- och vägunderhåll inom förvaltningsuppdraget
• Allmän återhållsamhet inom hela förvaltningen

11
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Verksamhetsstöd (+0,5 mkr)
• Sektorschef ( +0,5 mkr) – projektmedel (+0,5 mkr), föräldraledighet (+0,1 mkr), larm/rakel (-0,1 mkr)
• Ekonomiavdelningen (+0,3 mkr) –konsulter samt personal (+0,3 mkr) 
• HR-avdelning (+0,4 mkr) – Vakans (+0,3 mkr) annonsering ( +0,1 mkr) 
• Administrativ service (+0,5 mkr) – vakans samt ej påbörjat arbete kring e-arkivcentrum.  
• Kundtjänstavdelningen (0,0 mkr) -
• Kommunikationsavdelningen (0,0 mkr) –
• IT –avdelningen (+0,1 mkr) - återhållsamhet  
• Städavdelningen (+0,2 mkr) – ökade intäkter
• Kostavdelningen (-1,5 mkr) – ej genomförda effektiviseringsåtgärder. 

 

Årsprognos 2019 (spec av större poster)
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Årsprognos 2019 (spec av större poster)

8

Lärande och stöd (-33,5 mkr)
Sektorchef (0,0 mkr)

Familj och stöd (-13,5 mkr)
• Enligt Ändringsbudget 2019
• Förändring i prognos beror på avslag (-3,6 mkr) från Migrationsverket avseende ansökning för åren 2017 och 2018.

Förskola (0,0 mkr)

Grundskola (-16,3 mkr)
• Enligt Ändringsbudget 2019

Gymnasieskola (-5,2 mkr)
• Enligt Ändringsbudget 2019

Vuxenutbildning (-0,5 mkr)
• Enligt Ändringsbudget 2019

Kulturskola (+0 mkr)

I prognos ingår utöver ovan även ca 1,9 mkr för generella kortsiktiga åtgärder inom sektorn. 
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Årsprognos 2019

9

Lärande och stöd – Åtgärder samt risker och osäkerheter
Risker
• Finns risk  för ytterligare placering av barn och unga i familjehem. Det är dock osäkert att säga från när och till vilken 

kostnad och därmed finns inte detta med i prognosen för avdelning Familj och stöd.

Åtgärder
• Inköpsstoppet följs.
• Återhållsamhet gällande utbildning som inte är lagstyrd.
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Sektorchef/Myndighet (+0,9 mkr)
• Lägre utbildningskostnader och lägre kostnader för inventarier under sektorschef kommer att ge en positiv avvikelse. 

Volymen utförda hemtjänsttimmar förväntas bli högre än budget vilket innebär en ökad kostnad. Kundintäkter i form 
av hemtjänstavgifter förväntas bli lägre än budgeterat. Retroaktiv ersättning för assistansärende påverkar resultatet 
positivt. 

Ordinärt boende (-1,7 mkr)
• Prognosen för hemtjänsten är en negativ avvikelse mot budget om -2,0 mkr. Orsakerna till avvikelsen är att kundtiden 

som andel av arbetad tid är lägre än 70%, kostnader för övertid och sjuklönekostnader  som överstiger budget. 
Avdelningen kommer att ha lägre kostnader för utbildning och inventarier jämfört med budget.  

Särskilt boende (+0,8 mkr)
• Den positiva prognosen beror huvudsakligen på lägre kostnader för utbildning och inventarier under avdelningschef. 

Enheternas prognoser visar också en sammantaget positiv avvikelse. 

LSS (+0,3 mkr)
• Personalkostnadsavvikelse förväntas bli positiv för gruppbostäder och negativ för personlig assistans.

HSR (-0,3 mkr)
• Delegerad tid överstiger budget, prognos -0,5 mkr. Övrigt uppgår till +0,2 mkr. 

I prognos ingår också 1,5 mkr för generella kortsiktiga åtgärder inom sektorn. 

10

Årsprognos 2019 (spec av större poster)

Vård och omsorg (0,0 mkr)
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Riskanalys
• Vikariebrist råder för verksamheterna vilket leder till ökade kostnader för övertid och sjuklön. Det 

innebär också en trolig risk för att kvaliteten sänks för kunderna i verksamheten. 
• Heltid som norm är infört på en enhet inom särskilt boende men ingen merkostnad ingår i sektorns 

prognos per april. Projektet kommer troligtvis att innebära merkostnader under 2019 men de är 
mycket svåra att prognostisera på detta stadie. 

Åtgärd
• Inköpsstoppet följs och inga planeringsdagar genomförs
• Återhållsamhet gällande utbildning som inte är lagstyrd
• Vakanshållning av tjänster

11

Årsprognos 2019 (spec av större poster)

Vård och omsorg – Åtgärder samt risker
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• Plan, karta och mät (+0,5 mkr) – Föräldraledighet (+0,4 mkr ), återhållsamhet och ökade intäkter (+0,1 mkr).
• Strategisk planering (+0,2 mkr) – föräldraledighet (+0,1 mkr) och återhållsamhet (+0,1 mkr).
• Myndighetsavdelningen (0,0 mkr) – Miljöenheten (-0,3 mkr) lägre avlopp- och Livsmedelsintäkter (-0,2 mkr) samt 

ökade personalkostnader (-0,1 mkr). Byggenheten (+0,3) minskade kostnader för bostadsanpassning (+0,1 mkr) och 
högre intäkter för bygglov (+0,2 mkr). Räddningstjänst ingen prognos.

• Näringsliv (+3,1 mkr) – Reavinst Hesseborns (+3,0 mkr) och återhållsamhet (+0,1 mkr)
• Fritidsavdelningen (+0,1 mkr) – Fritid ute (+0,2 mkr) ökade intäkter på Granberget tack vare bra vinter, men också 

ökade förbruknings – och personalkostnader. Leksandshallen (0,1 mkr) återhållsamhet.  Verkstad/vaktmästeri (-0,2 
mkr) ökade personalkostnader och förbrukning. 

• Kultur (0,0 mkr) – återhållsamhet för att hålla budget. 
• Sektorschef (-1,1 mkr) - bidrag väg vid Leksands knäckebröd (1,0 mkr ) samt övrigt (-0,1 mkr) 

• I prognos ingår också 0,4 mkr för generella kortsiktiga åtgärder inom sektorn. 
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Årsprognos 2019 (spec av större poster)

Samhällsutveckling (+2,8 mkr)
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Åtgärder

Sektor Generella 
kortsiktiga 
åtgärder

Prognos

Kommunledning 1,0 1,0

Verksamhetsstöd 0,5 0,5

Lärande och stöd 1,7 1,9

Vård och omsorg 1,5 1,5

Samhällsutveckling 0,4 0,4

Totalt 5,1 5,3

Samtliga prognoser för 
återhållsamhet ingår i 
respektive sektors prognos. 
Dvs detta är inte en 
förbättring jmf de prognoser 
som lämnas per sektor

13
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Generella kortsiktiga åtgärder VS och KL
Spec Prognos

Planeringsdagar och utbildning 0,5

Köpstopp möbler och större inventarier 1,0

Totalt 1,5

14

Spec VS Prognos

Utbildning, resor, konferenser 0,2

Konsulter och annonser 0,3

Totalt 0,5

Spec KL Prognos

Julgåva 0,3

Övrigt kommunövergripande 0,7

Totalt 1,0

19



Generella kortsiktiga åtgärder LoS
Avdelning Vad Prognos
Familj och stöd Fortbildning 0,2

Förskola Färre möten 0,1

Grundskola Inventarieinköp 0,5

Gymnasieskola Fortbildning 0,2

Gymnasieskola Inventarier/klassrumsmöbler 0,2

Gymnasieskola Läromedel 0,2

Gymnasieskola IT-investeringar 0,2

Förskola/grundskola Fortbildning 0,1

Grundskola IT-investeringar 0,2

Totalt 1,9
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Generella kortsiktiga åtgärder VoO
Spec Prognos

Planeringsdagar och utbildning 0,5

Köpstopp möbler och större inventarier 1,0

Totalt 1,5
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Generella kortsiktiga åtgärder SU
Spec Prognos

Utbildningar, odl 0,2

Vakanshållning 0,2

Totalt 0,4

17
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Skatter (-0,4 mkr)
• Generellt lägre tillväxt ger sänkta skatteintäkter
• Kommunens skattekraft minskar för andra året i rad och är nu 92,6 (89,8 i Dalarna) % av riket jmf 94,6 % 2017 som 

var kommunens rekordnotering. Detta innebär lägre nettoskatteintäkter, men även lägre egna kommunala 
skatteintäkter och ökning av intäkter från inkomstutjämningen. 

Övrigt (+8,6 mkr ) :
• Finansnetto (+1,3 mkr) utdelning Kommuninvest som är högre än vanligt, men kommer försvinna framöver. 
• Personal- och pensionskostnader (+7,3 mkr) – lägre pensionskostnader (+5,3 mkr) som följd av lägre inflation och 

löneökningstakt samt lönekomp ( +2 mkr ) för lägre löneökningar inom kommunen. 

• I ändringsbudget så minskas Finans totalram med 7 mkr. 

18

Årsprognos 2019 (spec av större poster)

Finans (+8,2 mkr)
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Investeringar
Projekt Utfall per 

april
Prognos 
2019

Budget 
2019

Avvikelse 
prognos mot 
budget

Myran 5,5 16,6 16,6 0,0

Nya Tibble 0,6 10,0 50,0 40,0

Centrumutvecklingen 5,8 9,1 9,1 0,0

Fsk Pelikanen 5,3 10,5 10,0 -0,5

Exploatering 3,7 26,0 32,6 6,6

Limhagen, väg 1,6 11,5 11,5 0,0

Övrigt 8,6 39,3 41,9 2,6

Totalt 31,1 123,0 171,7 48,7
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• Under året har 31,1 mkr nettoinvesterats, detta jämfört med budgeten på 171,7 mkr. 
Prognosen för investeringar är 123,0 mkr. 

• Den största avvikelsen mot budget för 2019 avser nya Tibble, budget 50 mkr, prognos 10 
mkr. Men den prognosen påverkar inte totalprojektets utgifter eller tidplan. 

• Även en del exploateringsprojekt skjuts framåt pga vakans.  
• Kommunens egen kassa uppgår per 30/4 till 17,1 mkr jämfört med 53,9 mkr vid början av 

året och 64,0 mkr per 30/4-2018. Fordringen på Migrationsverket uppgår per 30/4 till 
16,5 mkr, jämfört med 19,5 i början av året och 38,7 per 30/4-2018.

• Kommunen har 230 mkr i lån, men redan i maj kommer kommunen låna 30 mkr och 
ytterligare belåning kommer troligen ske under året. Fordran på Migrationsverket har 
stabiliserats, negativt resultat samt stora investeringar påverkar likviditeten negativt.

20

Likviditet och finansiering

Sammanfattning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 53 Dnr 2019/297

Riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa ska det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt hur den får disponeras ifrån 
och reserveras till. 
Leksands kommun har idag striktare krav kring när en disponering från 
resultatutjämningsreserven (RUR) får ske än vad som anges i externa 
regelverk. Enligt nuvarande interna riktlinjer får inte en disponering ske 
första året av en lågkonjunktur. Medan det externa regelverket anger att 
disponering får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10 
åren. Förslaget syftar till att anpassa Leksands riktlinjer till de externa och 
ändra förutsättningarna för disponering. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt förslaget kommer Leksand följa och mer harmonisera sina riktlinjer 
till det externa regelverket. Samtidigt så innebär förslaget i och med att 
disponering får ske ett år tidigare idag att en längre period med underskott 
blir svårare att hantera med RUR. Därför föreslås också ett sänkt tak för hur 
stor disponeringen får vara första året. Enligt nuvarande skattenivå motsvarar 
sänkningen cirka 6 mkr, d.v.s. disponeringen får uppgå till maximalt cirka 18 
mkr istället för 24 mkr.  
Det är dock viktigt att beakta att RUR bara är en teknisk justering av ett 
underskott, d.v.s. kommunens egna kapital där reserveringen ingår minskar 
oavsett nyttjande av RUR. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av Kristian Koivumäki, daterat 2019-03-07 med bilaga 
”Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR), i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjerna 

beslutade av KF 2015-11-23, § 171, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-03-28

Referens
Dnr 2019/297 2019.2706

Verksamhetsstöd 
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Revidering riktlinjer för ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv (RUR)”

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen och i dessa skall det finnas 
riktlinjer för resultatutjämningsreserven samt hur den får disponeras ifrån 
och reserveras till. 
Leksands kommun har idag striktare krav kring när en disponering från RUR 
får ske än vad som anges i externa regelverk. Enligt nuvarande interna 
riktlinjer får inte en disponering ske första året av en lågkonjunktur. Medan 
det externa regelverket anger att disponering får ske när skatteunderlaget 
understiger snittet för de senaste 10 åren. Förslaget syftar till att anpassa 
Leksands riktlinjer till de externa. 
En revidering sker också gällande hur stora reserveringarna får vara 
respektive år. Idag får 40 % tas i anspråk det första året en disponering görs, 
det motsvarar cirka 2,5 % av skatter och bidrag i balanskravsunderskott, om 
reserveringen uppgår till beslutat tak. Sedan får resterande fördelas lika 
under kommande två år. I det nya förslaget ändras detta till att disponering 
maximalt får uppgå 1/3 av reserveringen i RUR första året och sedan en 
fördelning lika över kommande två år. På så sätt blir disponeringen ungefär 
lika stor i procent av skatter och bidrag varje år och mer stabila och 
långsiktiga planeringsförutsättningar kan åstadkommas. 
Ett negativt balanskravsresultat skall återställas inom 3 år med motsvarande 
överskott. Nyttjas RUR för att täcka ett negativt resultat efter 
balanskravsjusteringar så uppstår inget negativt balanskravsresultat och 
därmed behöver inte motsvarande överskott genereras framöver. Detta är 
också syftet med RUR, d.v.s. att i goda tider ha överskott som sedan kan 
nyttjas i sämre tider och därigenom jämna ut effekter av förändringar av 
intäktsnivåer. 
Dock är det ändå av vikt att över tid ha överskott för att bland annat 
finansiera investeringar och att ha en positiv soliditet inklusive 
ansvarsförbindelse

Sektorns/avdelningens bedömning
Enligt förslaget kommer Leksand följa och mer harmonisera sina riktlinjer 
till det externa regelverket. Samtidigt så innebär förslaget i och med att 
disponering får ske ett år tidigare idag att en längre period med underskott 
blir svårare att hantera med RURen. Därför föreslås också ett sänkt tak för 
hur stor disponeringen får vara första året. Enligt nuvarande skattenivå 
motsvarar sänkningen cirka 6 mkr, d.v.s. disponeringen får uppgå till 
maximalt cirka 18 mkr istället för 24 mkr.  
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Det är dock viktigt att beakta att RURen bara är en teknisk justering av ett 
underskott, d.v.s. kommunens egna kapital där reserveringen ingår minskar 
oavsett nyttjande av RUR. 
Förslaget till beslut är att anta nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 
förhållande till nu gällande riktlinjer är ändringen endast avseende 
disponering (sid 4, stycke 2 och 3). Ändringen innebär sammanfattningsvis 
följande:
1. Att disponering ur RUR får ske när skatteunderlaget understiger snittet 

för de senaste tio åren.
2. Att disponeringen första året maximalt får uppgå till 1/3 av reserveringen 

i RUR, andra året till 50 % av det kvarvarande och tredje året får 
resterande disponeras. 

I övrigt är riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som 
beslutades av KF 2015-11-23, § 171.

Finansiering
Finansiering av nyttjande av RUR sker genom att det egna kapitalet minskar 
med motsvarande årets underskott. 

Förslag till beslut
1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (RUR), i enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör riktlinjerna 

beslutade av KF 2015-11-23, § 171, att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Bilaga 1. Förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektören
Ekonomichef
Controllingansvarig
Kommunrevisionen
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv  (RUR} 

Kravet på god ekonomisk hushållning 

 
Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras till mycket stor del 
av kommunallagen. Utöver kommunallagen styrs den ekonomiska förvaltningen även av lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 
samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet. 

 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. 

 

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning regleras att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna, det så kallade balanskravet. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger 
intäkterna, ska det negativa resultatet regleras under de närmast följande tre åren. I lagen har 
det sedan tidigare också framgått att det i budgeten ska anges mål och riktlinjer för 
verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, och att det för ekonomin 
ska anges motsvarande finansiella mål. 

 

 
Finansiellt perspektiv och verksamhetsperspektiv 

 
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner: Att hushålla i tiden samt att hushålla 
över tiden. Med detta menas att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och att väga 
verksamhetens behov på längre sikt. Begreppet god ekonomisk hushållning har dessutom både 
ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär 
god måluppfyllelse både av finansiella mål och verksamhetsmässiga (kvantitativa och/eller 
kvalitativa) mål. De årliga verksamhetsmässiga och finansiella målen beslutas av fullmäktige 
inom ramen för kommunens mål- och budgetprocess varje år. 

 
För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. I det finansiella perspektivet handlar god ekonomisk hushållning främst om att 
säkerställa att varje generation själv bär kostnaderna för den service som den konsumerar. Det 
innebär att ingen kommande generation skall behöva betala för det som en tidigare generation 
förbrukat. Kommunen skall ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen i form av mål. 

 

 

Övergripande riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Kommunens budget- och verksamhetsmål beslutas årligen av kommunfullmäktige inför 
nästkommande år och de därpå två följande åren i ett dokument beskrivet "Mål och budget". 
Budgeten innefattar drift- och investeringsbudget för kommande tre år och kan i 
förekommande fall också innefatta likviditetsbudget och balansbudget. 

 
Hur förvaltningen avser att nå de av fullmäktige beslutade verksamhetsmässiga målen för 
kommande år samt en djupare redovisning av utfallet av föregående års mål beskrivs i en årlig 
förvaltningsplan, beslutad av kommundirektören. Varje sektor arbetar utifrån 
förvaltningsplanen fram sektors- och avdelningsplan som redovisar hur de kommer att arbeta 
med sina tilldelade mål. 
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Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är ett systematiskt kvalitetsarbete. 

 
Verksamhetsperspektivet fokuserar på att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning. För att detta ska säkerställas krävs ett tydligt samband mellan resurser och 
prestationer/ resul ta t / effekter. 

 
En utvärdering skall finnas i årsredovisningens förvaltningsberättelse om i vilken utsträckning 
målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Kommunens revisorer bedömer om 
resultaten i delårsrapporten och i årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om 
i budgeten och planen för ekonomin under perioden. Bedömningen av om en god ekonomisk 
hushållning uppnåtts för året baseras på måluppfyllelsen av de av kommunfullmäktige 
beslutade finansiella och verksamhetsmässiga målen. 

 

 
Syftet med riktlinjerna 

 
Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning fastställer ramverket för det regelsystem efter 
vilken kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamheter ska ske, men 
utgör också ett komplement till ovan nämnda lagar, rekommendationer och normer. 

 

Syftet med riktlinjerna är att samla kommunens övergripande principer för ekonomistyrning 
i ett gemensamt dokument för kommunens styrelse och nämnder. Dokumentet är överordnat 
andra ekonomiska styrdokument. 

 

Tillämpningsanvisningar för kommunens riktlinjer för ekonomistyrning återfinns idag samlade 
på intranätet. Anvisningarna har utarbetats av kommunens ekonomiavdelning. 
Ekonomiavdelningen ansvarar också för tolkningen av tillämpningsanvisningarna. 

 

Riktlinjerna reglerar inte styrningen av de kommunägda bolagen. 
 
 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

 
Det är numera enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna förutsättningar reservera 
delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). 

 

Bakgrunden är följande: Utifrån erfarenheterna från finanskrisen 2008, som drabbade hela 
samhällsekonomin hårt, och där kommuner och landsting tvingades skära ner i sina 
verksamheter för att klara balanskravet och där staten bidrog med särskilt konjunkturstöd, 
konstaterades behov av förändringar som förbättrar förutsättningarna för kommuner och 
landsting att möta starka nedgångar i ekonomin. De ändringar som skett i lagen om kommunal 
redovisning syftar med andra ord främst till att öka möjligheterna att utjämna intäkter över 
tid och därigenom möta konjunkturvariationer bättre. 

 

Syftet med RUR är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider som kan användas 
under år med svag skatteunderlagsutveckling. Med RUR kan kommunen undvika kortsiktiga 
neddragningar vid en tillfällig intäktsdämpning. RUR kan därigenom skapa större stabilitet 
för verksamheterna genom att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget. 
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Om vissa förutsättningar är uppfyllda får kommuner efter genomförs balanskravsutredning 
reservera och disponera medel till/från RUR.Det är kommunallagen som reglerar hur den 
maximala avsättningen till RUR får vara utifrån årets resultat efter balanskravsjusteringar. 
Respektive kommun ska ändå göra en egen bedömning av vad som är ett rimligt gränsvärde för 
att få reservera medel till RUR utifrån resultatkrav och övriga finansiella mål. Syftet med detta är 
att i första hand långsiktigt konsolidera de kommunala ekonomin och först därefter reservera 
eventuella medel till RUR. 

 
 

Reservering till RUR 
 

Reservering till RUR får enligt reglerna göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, går gränsen för avsättningen istället vid 2 
procent av summan av ovan nämnda poster. 

 
Leksands kommun har för närvarande ett negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser och får därmed maximalt avsätta belopp som överstiger 2 procent 
avkastning av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 
 

Disponering från RUR 

 
Enligt kommunallagen får medel från RUR användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det 
underliggande skatteunderlaget. Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket 
jämfört med den genomsnittliga utvecklingen för de senaste åren används som riktvärde för när 
disponering från RUR får göras. Om prognosen understiget genomsnittet får reserven användas. 
Detta gäller både vid budgetarbete och vid bokslutsarbete.  
 
Om prognosen vid budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet kan det budgeteras en 
disponering av medel från RUR, så mycket som krävs för att balanskravresultat skall komma upp 
till noll, eller så långt som reserven räcker för att täcka det negativa resultatet.  
 
Disponering från RUR får ske när det externa regelverket anger det, vilket innebär att disponering 
får ske när skatteunderlaget understiger snittet för de senaste 10 åren. Disponeringen första året 
får uppgå till maximalt 1/3 av reserveringen, andra året efter en disponering till maximalt 50 % 
och resterande får användas det tredje året.  
 

 
Extern redovisning av RUR 

 

RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen sidoordnade 
balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost till det egna 
kapitalet. Eftersom reserven endast är en delpost redovisas inte förändringar av reserven över 
resultaträkningen, vilket innebär att reserveringen inte påverkar kommunens resultat. 
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Riktlinjer för tillämpning av resultatutjämningsreserv (RUR) i Leksands kommun 

 
Det är fullmäktige i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som anger hur reserven ska 
hanteras. Följande hantering av RUR gäller för Leksands kommun: 

 
 

• Resultatutjämningsreserven (RUR) utgör en del av kommunens egna kapital. 

 
• RUR får endast användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med syfte 

att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. 
Bedömning av konjunkturen ska grundas på en allmän bedömning inom Sveriges 
kommuner. 

 
• Beslut om att använda medel från RUR ska fattas i  samband med kommunfullmäktiges 

beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med bokslut. 

 
• Reservering till RUR för Leksands kommun får göras då årets resultat efter 

balanskravsjusteringar uppgår till minst 2 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 
• Den totala reserveringen i RUR får maximalt uppgå till 6 procent av de senaste tre årens 

genomsnittliga nivå på skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. 

 
• Beslut om att reservera medel till resultatutjämningsreserven tas i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens årsredovisning. 
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Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 54 Dnr 2018/1750

Ändringsbudget 2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett nytt förslag till ändringsbudget 2019.
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 
18 miljoner kronor. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att 
begränsa underskottet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens förslag innebär att kommunens övergripande finansiella mål 
om 2 % av skatter och bidrag inte kommer nås 2019 och inte heller för 
budgetperioden 2018-2022. Det kommer också innebära att soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen sjunker för andra året i rad. Följden blir att 
endast det finansiella målet om att sektorerna ska hålla sin budget nås. 
Övriga fyra finansiella mål nås inte 2019 och blir svåra att nå även under 
budgetperioden 2018-2022.

Finansiering
Tillskottet till sektor lärande och stöd finansieras genom en omdisponering 
på 5,1 miljoner kronor från Kommunledning (generella kortsiktiga åtgärder), 
Kommunledning (1,6 mkr), Samhällsutveckling (2,0 mkr) och Finans (7,0 
mkr). Resterande finansieras genom en minskning av det egna kapitalet 
genom nyttjande av resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner kronor 
samt sänkt resultat och därmed ett budgeterat underskott på -14,0 miljoner 
kronor, men ett balanskravsresultat som inte är negativt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2019-05-13 § 51
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23
Ändringsbudget 2019
Ordinarie investeringsbudget 2019-2022
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Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att fördela till 

grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet 5,2 miljoner kronor 
och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt vuxenutbildningen med 0,5 
miljoner kronor.

2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor samhällsutveckling till 
sektor lärande och stöd.

3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från kommunledning/generella 
kortsiktiga åtgärder till sektor lärande och stöd samt ytterligare 1,6 
miljoner kronor från kommunledning.

4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande och stöd.
5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd genom att 

sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner kronor till -14,0 
miljoner kronor och vid behov nyttja resultatutjämningsreserven.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-05-14

Referens
Dnr 2018/1750 2019.4275

Verksamhetsstöd 
Kristian Koivumäki, 80093
kristian.koivumaki@leksand.se

Ändringsbudget 2019

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens tidiga indikation för 2019 pekade på ett underskott på ca 
18 miljoner kronor. Utifrån den indikationen har åtgärder vidtagits för att 
begränsa underskottet.
Sektor lärande och stöds underskott bedöms uppgå till -31,8 miljoner kronor 
och fördelas på avdelningarna Grundskolan (-16,3 mkr), Gymnasiet (-5,2 
mkr), Familj och stöd (-9,8 mkr) och Vuxenutbildningen (-0,5 mkr). Dessa 
underskott bedöms som så stora att förvaltningen inte kan nå nuvarande 
budgetram. Förskolan och sektor vård och omsorg förväntas vidta åtgärder 
för en budget i balans, detta utifrån de tillskott de erhållit på 9,4 miljoner 
kronor respektive 6,0 miljoner kronor inför 2019. 
Orsakerna till underskotten beskrivs närmare i bilaga 1 – Ändringsbudget 
2019.
Sektor samhällsutveckling förväntas ha ett överskott på cirka 3,0 miljoner 
kronor för reavinst för försäljning av Hesseborns, men samtidigt ett 
underskott för ett bidrag (-1,0 mkr)som betalas ut 2019 istället för 
budgeterade 2018. Så 2,0 miljoner kronor föreslås omdisponeras. 
Generella kortsiktiga åtgärder inom hela förvaltningen bedöms ge 
besparingar på 5,1 miljoner kronor.
Leksands IF gick upp i SHL och extra hyra utgår from 1/5 (+1,6 mkr).
Finanssektorn har prognosticeras ha överskott framförallt gällande pensions- 
och personalkostnader (6,5 mkr) samt finansiella poster (+0,5 mkr).
De överskott (15,7 mkr) som finns nämns ovan samt det budgeterade 
resultatet på +2,1 miljoner kronor föreslås disponeras om till sektor lärande 
och stöd. Det kvarvarande underskottet inom sektorn på 14,0 miljoner kronor 
tillskjuts genom att disponera medel ur resultatutjämningsreserven. 
En disponering från resultatjämningsreserven (RUR) kräver en ändring av 
kommunens egna riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hur RUR:en 
får användas. Detta hanteras i separat beslut.

Sektorns/avdelningens bedömning
Utifrån ovanstående förväntas sektorerna hålla sina respektive budgetar 
under 2019. Samtidigt kommer kommunen att ha ett negativt resultat, även 
om balanskravsresultatet förväntas bli noll. 
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Ovanstående förslag innebär att kommunens övergripande finansiella mål 
om 2 % av skatter och bidrag inte kommer nås 2019 och inte heller för 
budgetperioden 2018-2022. Det kommer också innebära att soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen sjunker för andra året i rad. Följden blir att 
endast det finansiella målet om att sektorerna ska hålla sin budget nås med 
ovanstående förslag, övriga fyra finansiella mål nås inte 2019 och blir svåra 
att nå även budgetperioden 2018-2022. 

Finansiering
Tillskottet till sektor lärande och stöd finansieras genom en omdisponering 
på 5,1 miljoner kronor från Kommunledning (generella kortsiktiga åtgärder), 
Kommunledning (1,6 mkr), Samhällsutveckling (2,0 mkr) och Finans (7,0 
mkr). Resterande finansieras genom en minskning av det egna kapitalet 
genom nyttjande av resultatutjämningsreserven med 14,0 miljoner kronor 
samt sänkt resultat och därmed ett budgeterat underskott på -14,0 miljoner 
kronor, men ett balanskravsresultat som inte är negativt.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Tillskjuta 31,8 miljoner kronor till sektor lärande och stöd att fördela till 

grundskolan med 16,3 miljoner kronor, Gymnasiet 5,2 miljoner kronor 
och familj och stöd 9,8 miljoner kronor samt vuxenutbildningen med 0,5 
miljoner kronor.

2. Omdisponera 2,0 miljoner kronor från sektor samhällsutveckling till 
sektor lärande och stöd.

3. Omdisponera 5,1 miljoner kronor från kommunledning/generella 
kortsiktiga åtgärder till sektor lärande och stöd samt ytterligare 1,6 
miljoner kronor från kommunledning.

4. Omdisponera 7,0 miljoner kronor från finans till sektor lärande och stöd.
5. Omdisponera 16,1 miljoner kronor till sektor Lärande och stöd genom att 

sänka det budgeterade resultatet från +2,1 miljoner kronor till -14,0 
miljoner kronor och vid behov nyttja resultatutjämningsreserven.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-23
Ändringsbudget 2019
Ordinarie investeringsbudget 2019-2022

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör
Ekonomichef
Controlleransvarig Kristian Koivumäki
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1. Inledning
Kommunen upprättar varje år en budget för nästa kalenderår och en plan för de efterföljande två åren. 
Förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt mål och riktlinjer som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

På grund av ändrade budgetförutsättningar har förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen 
utarbetat en ändringsbudget för 2019.

1.1 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i ”Ekonomirapport december 2018” och 
”Budgetunderlag för kommunsektorn 2019-2021” att det ekonomiska läget fortsätter vara 
bekymmersamt för kommunsektorn som helhet. Många kommuner brottas med underskott och ett 
kraftigt kostnadstryck. 

Samtidigt är tillväxten i svensk ekonomi fortsatt stark, sysselsättningen ökar och det finns en stark 
efterfrågan på arbetskraft, framförallt inom offentlig sektor. Skatteintäkterna ökar dock betydligt 
långsammare de kommande åren än de gjort tidigare år. Som en följd av stora investeringar har också 
det finansiella sparandet varit negativt i kommunerna trots tidigare goda ekonomiska resultat. 

Kostnader som drivs av demografiska förändringar fortsätter att öka i snabb takt. Den reala 
skattetillväxten väntas bli under 1 procent (%) fram till 2020, medan de demografiskt betingande 
kostnaderna ökar med cirka 1,5 % för samma period. Det är den snabbaste ökningen som skett under 
de senaste 35 åren och utvecklingen är cirka tre gånger snabbare än den varit de senaste 15 åren. 

Kostnaderna förväntas ligga kvar på en högre nivå än tidigare, samtidigt som skatteintäkterna relativt 
sett minskar från och med år 2018. För att täcka upp glappet mellan intäkter och kostnader bedömer 
SKL att skattehöjningar på 1,82 kronor behövs, eller att motsvarande andra åtgärder genomförs som 
får samma resultatpåverkan. I praktiken handlar det i sådana fall om effektiviseringar, ökade 
statsbidrag, försämrade resultat och nedskärningar för motsvarande totalt 43 miljarder kronor.  

Glappet stannar inte av till 2020, utan fortsätter att växa under lång tid framöver. SKL anser att stort 
fokus ska ligga på effektiviseringar där digitalisering, ändrade arbetssätt och samarbete nämns som 
exempel. Digitaliseringen beräknas kunna ge en besparing på cirka 5 miljarder av de totalt 43 
miljarder kronor som krävs, vilket för Leksands del motsvarar 4-5 miljoner kronor. På grund av 
svårigheter att rekrytera behörig personal till kommunsektorn måste också tekniska lösningar 
utvecklas. Utöver detta trycker SKL på insikten att sämre ekonomiska tider väntar och att det krävs 
flera åtgärder än tidigare för att få en ekonomi i balans.

1.2 Kommande utmaningar
I Leksands kommun, liksom i hela landet, kommer kraven och förväntningarna på kommunens tjänster 
att vara högre i framtiden än de är idag. Det kommer att saknas arbetskraft och vi behöver fortsätta 
skapa attraktiva, trygga och hållbara livs- och boendemiljöer för att få människor att bo kvar och flytta 
hit. Infrastrukturen behöver förbättras i konkurrens med mer befolkningstäta regioner. Vi behöver 
också ständigt utveckla verksamheterna med hjälp av ny teknik och digitalisering. Vi behöver hitta 
nya och andra samverkanslösningar med såväl privata aktörer som andra likasinnade kommuner. 

För att komma tillrätta med det underskott i ekonomin som råder behöver vi göra strukturella 
förändringar som är hållbara på lång sikt. Det finns en omställningsproblematik och en utmaning att 
minska kostnaderna i den kommunala grundskolan i och med den volymminskning i antal elever som 
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skett. Vi har en överkapacitet i antal elevplatser i den kommunala grundskolan som kräver 
förändringar av skolstrukturen. Det finns även en överkapacitet i regionen av antal gymnasieplatser 
vilket innebär en ökad konkurrens och fler valmöjligheter för våra egna elever att läsa vidare på annan 
ort. Vi ser redan idag att färre av våra egna elever väljer Leksands gymnasium och färre elever utifrån 
väljer att läsa här, vilket ökar de interkommunala ersättningarna.  Den psykiska ohälsan ökar i hela 
landet och så även här. Även våldet i nära relationer ökar. Det innebär en stor osäkerhetsfaktor i antal 
placeringar och driver kostnader inom Familj och stöd. Vi ser också att sjukfrånvaron ökar i vår egen 
organisation, vilket leder till fler vikarier och ökade sjukskrivningskostnader. 

Dessutom har vi en stor demografisk utmaning i en allt mer åldrande befolkning med en förväntad 
ökad vårdtyngd. Det kommer att finnas behov av fler hemtjänsttimmar, boendeplatser och fler ärenden 
inom LSS.

2. Ändringsbudget 2019
Förvaltningen föreslår följande ändringsbudget för 2019 för att åtgärda det underskott som är: 

Tabell 1: Ändringsbudget 2019 (mkr).

Utfall 
2018

Budget 
2019

Ändrings-
budget 2019 Förändring

Förvaltningsledning och politik 37,6 39,2 37,6 -1,6
Verksamhetsstöd 60,4 61,9 61,9
Lärande och stöd 402,7 380,3 412,1 +31,8
Varav Familj och stöd 73,4 54,0 63,8 +9,8
Varav Förskola 82,0 87,4 87,4 -
Varav Grundskola 165,6 159,2 175,5 +16,3
Varav Gymnasieskola 65,1 63,9 69,1 +5,2
Vård och omsorg 279,7 283,5 283,5
Samhällsutveckling 59,4 62,6 60,6 -2,0
Generella kortsiktiga åtgärder - - -5,1 -5,1

Verksamhetens Nettoram 839,8 827,5 850,6 +23,1

Övrigt -12,4 -1,5 -1,5
Lönekomp 0,0 13,1 11,1 -2,0
Priskomp - - -
Avskrivningar 38,2 42,0 42,0
Pensioner och övriga personalkostnader 25,1 20,3 15,8 -4,5

Verksamhetens Nettokostnader 890,7 901,4 918,0 +16,6

Skatteintäkter -712,8 -739,6 -739,6
Generella statsbidrag och utjämning -164,2 -163,1 -163,1
Finansnetto -3,9 -0,8 -1,3 -0,5

Årets resultat -9,8 2,1 -14,0

Resultat i % av skatter och bidrag -1,1 % 0,2 % -1,6%

Resultatutjämningsreserven (RUR) 14,0 -14,0

Årets resultat efter RUR 0,0

Resultat i % efter RUR 0,0 %
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2.1 Förändring mot tidigare lagd budget
Verksamhetsstöd och vård och omsorg ska klara sig inom ram enligt tidigare lagd budget. 
Förvaltningsledning har en minskad ram med 1,6 mkr då extra hyra till Leksands IF utgår från och 
med 1 maj i och med herrarna nu spelar i högsta serien. 

Samhällsutveckling har i år en reavinst på 2,8 mkr för försäljning av kvarteret Nygårds, samtidigt som 
de har de en ökad kostnad på nästan 1 mkr för vägen förbi Leksandsbröd. Det innebär att de klarar sig 
på en minskad budget med 2 mkr 2019. 

Den stora utmaningen finns inom Lärande och stöd, där strukturella åtgärder krävs för att komma ner i 
en långsiktigt hållbar kostnadsnivå. Totalt får lärande och stöd 31,8 mkr i tillskott 2019. Det fördelas 
enligt nedan:

 Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i hela landet, och så även här. Samtidigt ökar 
antalet ärenden med våld i nära relationer kraftigt. Båda dessa driver kostnader för familj och 
stöd och är svåra att prognostisera. Familj och stöd föreslås få ett tillskott 2019 på ytterligare 
9,8 mkr för att klara dessa ärenden. 

 Förskolan har fått ett tillskott i ram i ursprunglig budget 2019 och bedöms därför klara budget.
 Den kommunala grundskolan har idag en överkapacitet där det finns plats för cirka 500 elever 

fler än vad som finns i verksamheten idag. Vi har kostnaden kvar i form av lokaler, personal, 
m.m. eftersom överkapaciteten är spridd mellan klasser, åldrar och skolor. En viss besparing 
sker i och med att Djura skola läggs, men den äts till del upp av att bidraget till fristående 
friskolor ökar i och med att nettokostnaden per grundskoleelev är högre än budgeterat (på 
grund av överkapaciteten). Grundskolan föreslås få ett tillskott på 16,3 mkr 2019.

 Även för gymnasiet förekommer en överkapacitet i antal platser, men i närregionen. Leksands 
gymnasium har både färre Leksandselever som väljer att studera på hemmaplan och färre 
elever som kommer från andra kommuner. Gymnasieskolan föreslås få ett tillskott på 5,2 mkr 
2019 för att klara elevtappet.

 Lönekomp och pensioner +6,5 mkr.

2.2 Kortsiktiga åtgärder 2019
För att klara underskottet har förvaltningen gjort ett antal kortsiktiga åtgärder som bedöms ge 
ytterligare cirka 5,1 mkr under 2019. Det handlar till exempel om att vakanshålla tjänster, införa 
inköpsstopp för vissa kostnadsslag (exempelvis annonsering, utbildning, resor), ta bort julgåvan och 
julborden för anställda, och en generell återhållsamhet. Dessa åtgärder är dock inte hållbara över 
längre tid.

2.3 Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) inom ramen för en 
balanskravsutredning och eget kapital, för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Leksands 
kommun har under de goda åren avsatt 60 mkr till RUR. 

För att kunna disponera medel ur Resultatutjämningsreserven (RUR) 2019 behöver kommunens egna 
riktlinjer för disponering ur RUR ses över. Detta görs i ärende 2019/297

2.4 Sammanfattade effekter av ändringsbudget 2019
 Soliditeten kommer sjunka.
 Resultatmålet nås ej 2019 (och inte heller för budgetperioden 2020-2022, se nedan).
 Självfinansieringsmålet för investeringar nås ej.
 Nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och bidrag.
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3. Investeringar
Beslutad investeringsbudget för 2019 uppgår till 121,8 mkr och förvaltningen har äskat om 49,9 mkr i 
tilläggsanslag (TA). Det ger en total investeringsbudget på 171,7 mkr 2019. Se bilaga 1 ”Investeringar 
2019-2022”.

I förvaltningens förslag till TA budget har flera justeringar gjorts för att på så sätt minska kostnaderna 
framförallt 2019:

 Kvarvarande medel för generella väg- och broinvesteringsmedel (3 mkr) äskas inte över till 
2019.

 Motsvarande görs för generella fastighetsinvesteringar (1 mkr).
 Investeringen på 1,2 mkr för Siljansvallens konstgräs skjuts fram på grund av att de 

beräknades kosta ytterligare 1,2 mkr. 

Sammantaget bedöms dessa åtgärder kortsiktigt spara cirka 0,5 mkr per år. Ytterligare förändringar att 
diskutera är om investeringen i en ny Sporthall ska skjutas på framtiden (en total investering på cirka 
50 mkr)
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§ 55 Dnr 2019/258

Mål 2020-2021

Beskrivning av ärendet
Målen är tillsammans med lagar, förordningar, visionen, budgeten, övriga 
lokala planer, riktlinjer och policys den samlade politiska inriktningen för 
kommunens arbete kommande år.
Till dagens sammanträde har Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) samt Socialdemokraterna lämnat varsitt 
förslag till mål för åren 2020-2021 att besluta i kommunfullmäktige. Vid 
sammanträdet lämnar även Sverigedemokraterna förslag till mål 2020-2021.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Socialdemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-17
Sverigedemokraternas förslag till mål 2020-2021, inkommet 2019-05-20

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) och Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till Alliansens 
förslag till beslut. 
Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut.
Anna-Lena Blomkvist (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Alliansens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Anta följande mål för 2020-2021: 
För ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand. 
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och 

klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, 

psykisk och social hälsa samt motverka missbruk och utanförskap.
3. Höja måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, 

kommunikation och läsning i förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande 

och hållbar omsorg med inflytande över sin livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och 

den lokala arbetsmarknadens behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 

landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och 
unga.

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Alliansen i Leksand den 17 maj 2019
Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna

Förslag till Mål 2020-2021

Målen är tillsammans med lagar, förordningar, visionen, budgeten, övriga lokala planer, riktlinjer och 
policys den samlade politiska inriktningen för kommunens arbete kommande år.

För ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Leksand 2020-2021.

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt 
motverka missbruk och utanförskap.
3. Höja måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 
förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg med 
inflytande över sin livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala 
arbetsmarknadens behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och 
friluftskommuner – med fokus på barn och unga.
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla kommunens 
service och tillgänglighet.
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av 
mark och infrastruktur i hela kommunen.
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala 
samarbeten.

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Att anta förslaget till Mål 2020-2021 
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F R A M T I D S P A R T I E T  L E K S A N D

Leksands kommuns mål 2020-2021
Nedan kommer Socialdemokraternas förslag till mål för Leksands kommun de 
kommande två åren. Områden där lagstiftningen redan satt upp styrande mål väljer vi 
att inte dubblera, vi utgår från att lagstyrda mål alltid står i fokus och försöks nå.

De förslag vi har till mål kan ses som en politisk verksamhetsinriktning och är ett 
uttryck för den riktning vi vill att kommunen ska styras kommande två år. 

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige antar följande punkter som mål för 
Leksands kommun 2020-2021.

1. Leksands kommun ska vara en arbetsgivare som tillhandahåller en hållbar 
arbetsmiljö. Sjukskrivningarna ska minska.

2. Aktivt bidra till att fler hyresrätter produceras.
3. Ökat fokus på, i samverkan med andra aktörer, minska ANDT-missbruk.
4. Utöka samverkan med andra kommuner. I ett första steg ska en bruttolista 

med möjliga samverkansområden tas fram.
5. Aktivt arbeta med Agenda 2030 för att bidra till att nå målen däri och för att 

bli en hållbar kommun.
6. Prioritera och konkretisera digitaliseringsarbetet.
7. Ökad samverkan med föreningslivet – fler föreningar ska kunna stå på egna 

ben utan kommunalt stöd.
8. Förstärk medborgardialogen. Ett kommunikativt förhållningssätt ska 

genomsyra all verksamhet. Medborgardialog ska ske på fler ställen och i andra 
former än vad som föreskrivs i lag.

9. Barn och ungs psykiska hälsa ska prioriteras genom förebyggande arbete och 
fokus på tidig upptäck och insats.

10. Ökat fokus på kommunens byar. Ett första steg är att ta fram en 
byautvecklingsplan .
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Sverigedemokraterna föreslår följande mål för 
Leksands kommun 2020-2021

1 Leksands kommun skall vara en attraktiv arbetsplats där alla trivs. Vi måste se över orsakerna till våra höga 
sjukskrivningar. 

2 Skapa flera hyresrätter och minska våra bostadsköer.

3 Aktivt arbeta med våra grannkommuner för att gemensamt kunna spara pengar.

4 Erbjuda våra barn i skolan stöd och den kompetensen av pedagoger varje elev behöver för att nå uppsatta mål.

5 Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättningar en värdig och trygg omsorg.

6 Prioritera den psykiska ohälsan för våra invånare, särskilt bland barn och unga. 

7 Att skapa förutsättningar så våra invånare känner sig trygga.

8 Vi ska sträva efter en levande landsbygd, där våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande 
närproduktion för kommunen.

9 Verka för högre självförsörjningsgrad inom lantbruksproduktion.

10 Dialogen med och mellan kommunen och invånarna måste förbättras.

Sverigedemokraterna 

Anna-Lena Blomkvist

Gruppledare
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§ 57 Dnr 2016/716

De enskilda vägarna i Leksands kommun - Delbeslut 
om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Beskrivning av ärendet
Som ytterligare ett steg i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges 
beslut §83 2016-09-19 rörande enskilda vägar i föreslås att:

 Kommunen antar regler för kommunalt stöd till enskilda vägar i enlighet 
med förvaltningens förslag.

Syftet med ett regelverk är att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla 
kommunalt stöd, i vilken form och omfattning samt bidra till att uppnå en 
mer likställd och enhetlig lösning för kommunalt stöd till enskild 
väghållning.

Ett tydligt regelverk är en viktig förutsättning för avtal/överenskommelse 
som behöver upprättas mellan kommunen och de enskilda väghållare som 
önskar kommunalt stöd.
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Mål med det kommunala stödet är att
 Få bättre vägar i Leksands kommun genom långsiktigt hållbar 

förvaltning av enskilda vägar med kommunalt engagemang och ökat 
ansvarstagande från vägs ägare

 Underlätta boende i våra tätorter och byar med enskilda vägar
 Skapa tillgänglighet för allmänhet och näringsliv
 Allmänheten ska få tillgång till områden för rekreation och 

fritidsaktiviteter
 Säkra nedlagt vägkapital i det enskilda vägnätet

Bakgrund - ”Våra vägar i Leksand”
Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska 
vägsystemet och är betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår 
landsbygd. Kommuners engagemang i och bidrag till den enskilda 
väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida förutsättningar. 

På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt ansvar för väghållningen 
av vissa enskilda vägar i kommunen. I nuläget har kommunen ett stort 
engagemang i det enskilda vägnätet och sköter ca 33 mil enskild väg med 
stor variation i funktion, behov, standard, trafikflöde och karaktär. Leksands 
är idag en av de kommuner i landet som ger mest stöd till enskilda vägar. 
Intentionen är att fortsatt ha ett stort engagemang och erbjuda stöd till 
enskild väghållning. Det finns i nuläget inga avtal eller annan klart uttalad 
överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar 
kommunens åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, hantering av 
statsbidraget mm.

Beskrivning av ärendet
För att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i 
vilken form och omfattning samt en mer likställd och enhetlig lösning 
behövs ett regelverk. Att utforma ett enkelt och tydligt regelverk innebär 
utmaningar och ställningstaganden. Inte minst utifrån avsikter, ståndpunkter, 
förväntningar mm från såväl kommunmedborgare som politiker och 
tjänstemän. Innehåll och utformning påverkas i hög grad av Leksands 
kommuns nuvarande engagemang gällande skötsel av enskilda vägar.

Förslag till regelverk utgår från några grundläggande förutsättningar och 
principer.

Förutsättningar för att kunna erbjudas kommunalt stöd till enskild väg är att:
 Det finns fastboende.
 Det finns en tydlig och aktiv väghållningsorganisation.
 Väg hålls öppen för allmän trafik.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3(4)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Betydelsefulla grundprinciper:
 Kommunen ska erbjuda möjlighet till fortsatt kommunalt stöd i form av 

vägskötsel eller ekonomiskt bidrag till vägar där det finns fast boende.
 För vissa enskilda vägar som idag sköts av kommunen är det inte befogat 

med fortsatt kommunalt stöd. Det handlar bland annat om:
o Vägar som är att betrakta som gårdsinfarter och andra vägar som 

upplevs ”privata” (ingen ”allmännytta”)
o Skogsbilvägar

 Geografiskt område skapas inom vilket kommunen kan erbjuda skötsel.
 Det blir en avvägd och ”rimlig” nivå på kommunalt engagemang utifrån 

enskilda vägars olika funktion och betydelse för allmänheten.

Några punkter och ställningstaganden i föreslag till regelverk behöver en 
mer djupgående förklaring och beskrivning. Det gäller:

 Verksamhetsområde
 Väghållningsorganisation
 Vägtyper
 Nivå på ekonomiskt bidrag

Ekonomi
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller 
driftbidrag till enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms 
inte påverka nuvarande nivå på budget för vägunderhåll i någon större 
utsträckning. Om kommunalt stöd i form av vägskötsel ersätts med bidrag 
kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället.

Förslaget innebär även att väghållare som idag inte får någon form av 
kommunalt stöd kan få ekonomiskt stöd. Då kan den totala budgeten för 
väghållning behöva ökas. 

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-05-13 § 54
2. Tjänsteutlåtande, daterad 2019-04-30
3. Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, daterad 2019-04-30
4. Bilaga 1, förklaring och beskrivning av: Verksamhetsområde
5. Bilaga 2, förklaring och beskrivning av: Väghållningsorganisation
6. Bilaga 3, förklaring och beskrivning av: Vägtyper
7. Bilaga 4, förklaring och beskrivning av: Nivå på ekonomiskt bidrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4(4)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslag till ”Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar”.

2. Med ändring av tidigare beslut (KS 2017-05-22 § 71 punkt 2 och 3) sätta 
tiden för att skriva avtal med kommunen till 1 september 2020 eller 
snarast efter att väghållningsorganisation finns.

3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2020.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum: 2019-04-30
Dnr. KOS 2016/716

Handläggare: Lars Lindblom, trafikingenjör 
 Ingrid Andrén, trafikhandläggare
 Olle Oskarsson, gatuchef
 David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör

Tjänsteutlåtande 

Delbeslut rörande genomförande av projekt ”Våra vägar i Leksand”. 

Sammanfattning
Som ytterligare ett steg i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut §83 
2016-09-19 rörande enskilda vägar i föreslås att:

 Kommunen antar regler för kommunalt stöd till enskilda vägar i enlighet med 
bilaga 5.

Syftet med ett regelverk är att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt 
stöd, i vilken form och omfattning samt bidra till att uppnå en mer likställd och enhetlig 
lösning för kommunalt stöd till enskild väghållning.
Ett tydligt regelverk är en viktig förutsättning för avtal/överenskommelse som behöver 
upprättas mellan kommunen och de enskilda väghållare som önskar kommunalt stöd.
 

Mål med det kommunala stödet är att
 Få bättre vägar i Leksand genom långsiktigt hållbar förvaltning av enskilda vägar 

med kommunalt engagemang och ökat ansvarstagande från vägs ägare
 Underlätta boende i våra tätorter och byar med enskilda vägar
 Skapa tillgänglighet för allmänhet och näringsliv
 Allmänheten ska få tillgång till områden för rekreation och fritidsaktiviteter
 Säkra nedlagt vägkapital i det enskilda vägnätet
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Bakgrund - ”Våra vägar i Leksand”.
Systemet med enskild väghållning är ett naturligt inslag i det svenska vägsystemet och är 
betydelsefullt för bosättning och utveckling av vår landsbygd. Kommuners engagemang i 
och bidrag till den enskilda väghållningen varierar utifrån skiftande historiska och nutida 
förutsättningar. 

På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt ansvar för väghållningen av vissa 
enskilda vägar i kommunen. I nuläget har kommunen ett stort engagemang i det enskilda 
vägnätet och sköter ca 33 mil enskild väg med stor variation i funktion, behov, standard, 
trafikflöde och karaktär. Leksands är idag en av de kommuner i landet som ger mest stöd 
till enskilda vägar. Intentionen är att fortsatt ha ett stort engagemang och erbjuda stöd till 
enskild väghållning. Det finns i nuläget inga avtal eller annan klart uttalad 
överenskommelse med de olika väghållningsorganisationerna som reglerar kommunens 
åtagande, ansvar, rättigheter, skyldigheter, hantering av statsbidraget mm.

Vägföreningarna slutade fungera
Då kommunen under närmare 50 år skött många enskilda vägar i Leksands byar har 
vägföreningarnas styrelser inte haft några direkta sysslor. Många väghållarorganisationer 
har därför slutat att fungera och är idag så kallade ”sovande vägföreningar”.

Nya enskilda vägar tillkommer
Med åren har en praxis vuxit fram som i princip innebär att kommunen kan åta sig att 
sköta och bekosta driften av väg till permanent boende i direkt anslutning till byar inom 
Leksands kommun. Sedan 70-talet har många nya enskilda vägar till permanent boende 
tillkommit som har erhållit kommunal skötsel. 

Särskilda bidrag till vägbeläggning
1990 beslutade kommunfullmäktige om bidrag till vägbeläggning av enskild väg som 
innebär att kommunalt bidrag kan utgå med 50% av kostnad för beläggning. Kostnader 
för justering och förarbeten (såsom vägförstärkning) bekostas av sökande. 

Problematik med nuvarande väghållning 
 Där det inte finns fungerande väghållningsorganisation blir det problem med 

finansieringen av nödvändiga investerings- och förbättringsarbeten. Om inte mer 
investeringsmedel tillförs kommer standarden på vägar succesivt försämras.

 Boende utmed enskild väg har ofta inte kännedom om vem som äger vägen och 
därmed vem som har det yttersta ansvaret för väghållningen.

 Svårt för kommunen att föra dialog med vägs ägare när motpart saknas.
 Många av de vägar kommunen sköter är inte byggda för dagens trafikmängd och 

belastning. En del är inte alls byggda utan ”bara blivit” väg. 

Nytt kommunalt beslut
19 september 2016 beslutade kommunfullmäktige att ägaransvaret, främst avseende 
investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, klargörs och främjas. Efter 
beslutet har en genomförandeprocess startats upp och en arbetsgrupp har bildats. 
Kommunens målsättning är att skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom 
att säkerställa en långsiktigt effektiv förvaltning av enskilda vägar med både kommunala 
medel och ökat ansvarstagande från vägs ägare. 
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Beskrivning av ärendet

För att definiera vilka enskilda vägar som kan erhålla kommunalt stöd, i vilken form och 
omfattning samt en mer likställd och enhetlig lösning behövs ett regelverk. Att utforma 
ett enkelt och tydligt regelverk innebär utmaningar och ställningstaganden. Inte minst 
utifrån avsikter, ståndpunkter, förväntningar mm från såväl kommunmedborgare som 
politiker och tjänstemän. Innehåll och utformning påverkas i hög grad av Leksands 
kommuns nuvarande engagemang gällande skötsel av enskilda vägar.

Förslag till regelverk utgår från några grundläggande förutsättningar och principer.
Förutsättningar för att kunna erbjudas kommunalt stöd till enskild väg är att:

 Det finns fastboende.
 Det finns en tydlig och aktiv väghållningsorganisation.
 Väg hålls öppen för allmän trafik.

Betydelsefulla grundprinciper:
 Kommunen ska erbjuda möjlighet till fortsatt kommunalt stöd i form av 

vägskötsel eller ekonomiskt bidrag till vägar där det finns fast boende.
 För vissa enskilda vägar som idag sköts av kommunen är det inte befogat med 

fortsatt kommunalt stöd. Det handlar bland annat om:
o Vägar som är att betrakta som gårdsinfarter och andra vägar som 

upplevs ”privata” (ingen ”allmännytta”)
o Skogsbilvägar

 Geografiskt område skapas inom vilket kommunen kan erbjuda skötsel.
 Det blir en avvägd och ”rimlig” nivå på kommunalt engagemang utifrån enskilda 

vägars olika funktion och betydelse för allmänheten.

Några punkter och ställningstaganden i föreslag till regelverk behöver en mer djupgående 
förklaring och beskrivning. Det gäller:

 Verksamhetsområde (bilaga 1)
 Väghållningsorganisation (bilaga 2)
 Vägtyper (bilaga 3)
 Nivå på ekonomiskt bidrag (bilaga 4)

Ekonomi 
Förslaget innebär att kommunen kan ge stöd i form av skötsel eller driftbidrag till 
enskilda väghållare (samfällighetsföreningar). Detta bedöms inte påverka nuvarande nivå 
på budget för vägunderhåll i någon större utsträckning. Om kommunalt stöd i form av 
vägskötsel ersätts med bidrag kan medel i vår driftbudget omfördelas till bidrag istället.

Förslaget innebär även att väghållare som idag inte får någon form av kommunalt stöd 
kan få ekonomiskt stöd. Då kan den totala budgeten för väghållning behöva ökas. 
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Förslag till beslut 
1. Att anta förslag till regler för kommunalt stöd till enskilda vägar.
2. Med ändring av tidigare beslut (Ks 17-05-22 §71 punkt 2 och 3) sätta tiden för att 

skriva avtal med kommunen till 1 september 2020 eller snarast efter att 
väghållningsorganisation finns.

3. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket skall redovisas 
till KS senast januari 2020.

Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande, daterad 2019-04-30
2. Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, daterad 2019-04-30
3. Bilaga 1, förklaring och beskrivning av: Verksamhetsområde
4. Bilaga 2, förklaring och beskrivning av: Väghållningsorganisation
5. Bilaga 3, förklaring och beskrivning av: Vägtyper
6. Bilaga 4, förklaring och beskrivning av: Nivå på ekonomiskt bidrag

Skickas (expedieras) till
Trafikenheten, Leksands kommun
Gata/Park (Olle Oskarsson), Leksandsbostäder
Mark och Exploatering, David Wildemo
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2019-04-30

Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar

Detta regelverk definierar kommunens stöd i form av skötsel eller ekonomiskt bidrag 
till väghållningsorganisation. Med väghållningsorganisation avses 
gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av samfällighetsförening. Vid 
synnerliga skäl kan annan organisationsform godtas.

1 Grundförutsättningar 

Förutsättningen för kommunalt stöd (skötsel eller ekonomiskt bidrag) är att 
avtal/överenskommelse upprättas mellan kommunen och väghållningsorganisation.

Stöd kan ges för vägar till fastigheter med fast boende (folkbokförd på fastigheten) och 
som i övrigt uppfyller alla kriterier i detta regelverk. 

Enskild väg som erhåller kommunalt stöd (skötsel eller ekonomiskt bidrag) ska hållas 
öppen för allmän trafik året runt.

1.1 Vägstandard

För att erhålla kommunalt stöd ska väg ha följande standard

1. Vägkropp med god bärighet för åretruntbruk och vägens dimensionerande trafik.

2. Slitlager, grus- eller asfaltbeläggning med god funktion anpassad till vägens 
bärighet och dimensionerande trafik.

3. God dränering och avvattning av vägkroppen. Diken och trummor ska vara 
anpassade efter vägens behov (vägtrumma genom väg minst 300 mm, 
sidotrumma minst 200 mm).

4. Körbanan ska ha en bredd som medger god framkomlighet och i hela sin 
sträckning medge rationell skötsel.

5. Godtagbar vändplan eller annan vändningsmöjlighet (väghållnings-, räddnings-, 
renhållningsfordon etc. ska kunna vända) inom vägområdet. 

6. Vid behov mötesplats eller annan likvärdig möjlighet till möte mellan fordon.

1.2 Övriga förutsättningar

Övriga förutsättningar för kommunal skötsel av enskild väg är att:

 väg och vändplan inte får användas på sätt som hindrar skötsel

 utrymme finns som ger möjlighet att lägga upp snö utanför körbana och vändplan

1.3 Besiktning

Innan väg beviljas kommunalt stöd ska väg besiktigas och godkännas av kommunen. 
Väg som inte klarar besiktning ska ges möjlighet att rätta till bristerna inom en rimlig 
tid.
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2 Verksamhetsområde

Enskilda vägar vilka omfattas av kommunen beslutat verksamhetsområde kan erhålla 
kommunal skötsel eller ekonomiskt bidrag. Övriga enskilda vägar kan erhålla 
ekonomiskt bidrag. Karta över verksamhetsområde redovisas i bilaga 1.

2.1 Vägtyper

Beroende på vägens funktion indelas enskilda vägar i ett antal vägtyper som bedöms 
och fastställs av kommunen.

Vägtyp Definition

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats 
som tätbebyggt område eller anges som tätort i 
översiktsplanen. (för närvarande Leksand, Siljansnäs, 
Insjön, Tällberg, Djura)

Kategori A Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 
uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by.

Kategori B Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet 
med fast boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg 
eller vägkategori A. Väglängd minst 100 m.

Kategori C Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller 
till allmän väg.

3 Former för kommunalt stöd

Stöd kan ges i form av kommunal skötsel eller om väghållningsorganisation så väljer 
ekonomiskt bidrag.

Om statligt driftbidrag utgår för väg där kommunen utför skötsel ska kommunen 
erhålla bidraget.

3.1 Kommunal skötsel

Kommunens åtagande gällande vägskötsel innebär;

 för barmarksskötsel grusväg; hyvling eller sladdning och dammbindning 1 – 2 
gånger per år. Skötsel och utbyte av vägtrummor under väg <400 mm (ej 
sidotrummor). Dikesslåtter 1 gång per år under hösten.

 för barmarksskötsel belagd väg; Skötsel och utbyte av vägtrummor under väg 
<400 mm (ej sidotrummor) och mindre tillfälligt uppkomna vägskador (tex potthål). 
Dikesslåtter 1 gång per år under hösten.

 för vinterskötsel grusväg; snöröjning, sandning vid ishalka, svallisrivning, 
ishyvling och trumupptining.

 för vinterskötsel belagd väg; snöröjning, sandning vid ishalka, sandsopning, 
svallisrivning, ishyvling och trumupptining.
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Vägtyp Kommunens åtagande

Tätortsväg Barmarksskötsel, vinterskötsel

Kategori A Barmarksskötsel, vinterskötsel

Kategori B Vinterskötsel

Kategori C Barmarksskötsel, vinterskötsel

3.1.1 Övriga förutsättningar

Övriga förutsättningar för kommunens skötsel är att:

 prioriteringar och skötselnivå bestäms i kommunens verksamhetsplan

 för området ordinarie driftsfordon ska kunna användas

 det finns entreprenörer i tillräcklig omfattning

3.2 Ekonomiskt bidrag

Bidrag betalas endast ut till ett bank- eller plusgiro upprättat för 
väghållningsorganisation. Det kommunala bidraget utbetalas efter att handlingar enligt 
kapitel 4 har inkommit till kommunen.

3.2.1 Vägar utan statsbidrag

Väghållningsorganisation som sköter enskilda vägar vilka uppfyller uppsatta kriterier 
får ett ekonomiskt bidrag från kommunen.

Vägtyp Årligt bidrag 

Tätortsväg 12 kr/m

Kategori A 12 kr/m

Kategori B   8 kr/m

Kategori C 12 kr/m

3.2.2 För väg som erhåller statligt driftsbidrag

Väghållningsorganisation som sköter enskilda vägar vilka erhåller statligt driftsbidrag 
ges ett kompletterande kommunalt bidrag. Det kompletterande kommunala bidraget 
motsvarar mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och det kommunala bidraget 
enligt ovanstående tabell. 

3.3 Extra ordinära händelser

Vid extraordinära händelser längs väg med kommunalt stöd medverkar kommunen till 
att väg hålls farbar. Kommunledningen alternativt kommunens krisledning avgör om 
kommunen ska gå in med extra medel samt i vilken omfattning och form.
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4 Ansvar för återkoppling till kommunen

Väghållningsorganisation som beviljats kommunalt stöd (skötsel eller ekonomiskt 
bidrag) ska årligen (senast 31 maj) till kommunen lämna

 årsmötesprotokoll 

 ekonomisk redovisning 

 firmatecknare, kontaktperson med aktuella kontaktuppgifter

 förändrade förutsättningar (antal fast boende, vägstandard, väglängd etc) som 
ligger till grund för det kommunala stödet 

 redovisning av statligt driftbidrag (per vägnummer och vägdel) om det ges för väg 
eller del av väg som har kommunalt stöd.

5 Ansökan om kommunalt stöd

Väghållningsorganisation som önskar erhålla kommunalt stöd (skötsel eller 
ekonomiskt bidrag) för enskilda vägar ansöker om det hos Leksands kommun. 
Ansökan om kommunalt stöd ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober (för 
möjlighet till stöd under innevarande år).
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Bilaga 1. Verksamhetsområde
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Bilaga 1 - Verksamhetsområde 
För att geografiskt avgränsa ett område där det är lämpligt att kommunen kan erbjuda 
stöd i form av skötsel föreslås ett ”verksamhetsområde för kommunal vägskötsel”. 
Enskilda vägar som ligger inom detta område och som uppfyller krav för kommunalt stöd 
kan erbjudas kommunal vägskötsel. 
Den geografiska avgränsning som förslås är att följande områden bör ingå:

 tättbebyggt område (enligt lokal trafikföreskrift) och/eller tätort (enligt SCB) 
 utvecklingsstråk i enlighet med kommunens översiktsplan
 detaljplanelagda områden
 by/område med minst 20 fastigheter med fastboende. Flera byar/områden har här 

räknats samman som ett område om avståndet mellan ca 1 km och bedöms medge 
en för kommunen rationell skötsel

Fastigheter med fast boende som inte ligger inom det föreslagna verksamhetsområdet 
ligger relativt glest och oftast intill enskilda vägar med väghållningsorganisation. Det 
motiverar att istället ge stöd i form av ekonomiskt bidrag. 

I regelverket föreslås blåmarkerat område nedan som verksamhetsområde:

I bilaga 1a visas ovanstående karta i större format. 

I bilaga 1b och 1c visas alternativ på verksamhetsområde med utgångspunkt från 
 område som av SCB klassas som tätort (1b)
 områden med detaljplan (1c).

Bägge dessa alternativ ger en snävare avgränsning som innebär att färre byar/områden 
kan erbjudas kommunal skötsel. I nuläget ses inte något av dessa som lämpliga alternativ 
utan alternativ 1a föreslås.

62



Bilaga 1a - Verksamhetsområde (förslag)
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Bilaga 1b - Verksamhetsområde Alt 2 – Tätort
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Bilaga 1b - Verksamhetsområde Alt 3 – Planlagt område
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Bilaga 2 - Väghållningsorganisation 

För att säkerställa en långsikt hållbar förvaltning av de enskilda vägarna behövs en aktiv 
väghållningsorganisation. För att få kommunalt stöd förordar Leksands kommun en 
organisation i form av gemensamhetsanläggning som förvaltas av en 
samfällighetsförening. Detta är den vanligast förkommande organisationsformen för 
enskilda vägar och som ofta är ett krav från såväl Trafikverket som kommuner för att 
kunna erhålla bidrag. 

Lagstiftning kring enskilda vägar och den svenska modellen för olika typer av väghållare 
(statlig-, kommunal och enskild väghållning) bygger på denna organisationsform som är 
robust och långsiktigt hållbar.

Att Leksand förordar samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning 
har även grund i att kommunen ser följande fördelar med att genomföra en 
lantmäteriförrättning för att fastställa denna organisationsform: 

 Oberoende myndighet (Lantmäteriet) som bedömer och prövar lämplighet att 
bilda en GA och som driver/genomför hela processen.

 Tvingande medlemskap – ingen kan välja att stå utanför.
 Vedertagen lösning som gäller i hela landet och som är lämplig även i Leksand
 Att det finns en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening kommer 

att vara krav för möjlighet till statsbidrag (undantag för vägar med fåtal 
delägare, max 5-10 st fastigheter). Det gäller för ca 11 mil av de 33 mil enskild 
väg som idag sköts av Leksands kommun.

 Långsiktig och enhetlig lösning i hela kommunen 
 Fastställer ”vägrätt” och vägområde (sidoområden med diken etc vilket många 

gånger kan ligga på privat mark)
 Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen oaktat förändrade 

ägarförhållanden.
 Fastlagda andelstal baserat på fastighetens ”nytta” av vägen. Normalt kan 

föreningen själv justera andelstal vid förändrad användning (tex obebyggd tomt 
bebyggs, fritidshus blir permanentboende osv) om så beslutats vid förrättningen.

I regelverket föreslås därför att det ska finnas väghållningsorganisationer i form av 
gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar.

Eventuella undantag från förordad organisationsform kan vid synnerliga skäl godtas och 
prövas då från fall till fall av kommunen. 

Andra organisationsformer som förekommer i Sverige för enskilda vägar är:
 Delägarförvaltning
 Ensam väghållare
 Frivillig överenskommelse
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Så här beskrivs delägarförvaltning på Lantmäteriets hemsida:

Ensam väghållare är när det endast är en ägare av en väg. När det gäller statsbidrag till 
enskilda vägar förekommer denna form även om den är ovanligt. Då ska en ensam 
boende ansvara för minst 1km väg till sin fastighet (och i övrigt uppfylla trafikverkets 
krav för statsbidrag).

Frivillig överenskommelse kan se olika ut och är som namnet säger frivillig. Med denna 
organisationsform för vägar är det frivilligt för fastighetsägare att bidra till drift och 
upprustning. Detta kan i viss mån regleras med avtal (civilrättsligt). Men att ingå ett avtal 
är frivilligt liksom rättighet att säga upp ett avtal. Denna organisationsform kan fungera 
bra om kretsen av delägare är relativt liten (lika som för delägarförvaltning) och så länge 
alla är överens. Men om man inte är överens, många delägare, har olika behov 
(fastboende, fritidsboende, skogsägare, näringsidkare osv) blir denna form svårare att 
hantera. 
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Bilaga 3 - Vägtyper 

I regelverket föreslås en uppdelning (klassificering) i olika vägtyper. Grundtanken är att 
vägar med allmänintresse, mycket trafik osv ska kunna erhålla större kommunalt stöd än 
de vägar som är lågtrafikerade och betjänar ett fåtal fastigheter. 
Många kommuner liksom Trafikverket gör liknande uppdelningar utifrån olika grunder 
och behov för att kunna ge ett mer behovsanpassat och avvägt bidrag till enskild 
väghållning.

Följande vägtyper föreslås:
Vägtyp Definition

Tätortsväg Väg i områden som i lokala trafikföreskrifter (LTF) klassats som 
tätbebyggt område eller anges som tätort i översiktsplanen. (för 
närvarande Leksand, Siljansnäs, Insjön, Tällberg, Djura)

Kategori A Väg som fungerar som huvudväg, genomfart eller 
uppsamlingsväg för trafik i eller genom en by.

Kategori B Utfartsväg som fungerar som utfart för minst en fastighet med fast 
boende till allmän väg, kommunal väg, tätortsväg eller 
vägkategori A. Väglängd minst 100 m.

Kategori C Väg som utgör länk mellan områden med fast boende eller till 
allmän väg.

I ett område skulle en sådan klassificering av vägar kunna se ut enligt nedan: 

Vad gäller nivå på kommunal skötsel föreslås följande:
Vägtyp Kommunens åtagande
Tätortsväg Barmarksskötsel, vinterskötsel
Kategori A Barmarksskötsel, vinterskötsel
Kategori B Vinterskötsel
ategori C Barmarksskötsel, vinterskötsel
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Bilaga 4 – nivå på ekonomiskt bidrag 

Tabellen nedan visas föreslagna nivåer för ekonomiskt bidrag till olika vägtyper inom 
Leksands kommun.

Vägtyp Årligt bidrag 
Tätortsväg 12 kr/m
Kategori A 12 kr/m
Kategori B 8 kr/m
Kategori C 12 kr/m

Andra kommuners bidrag till drift av enskilda vägar varierar i nivån från inget bidrag till i 
princip full kostnadstäckning (ovanligt!). Normalt fastställs kommunalt bidrag i kronor 
per meter väg. Många kommuner har en bidragsnivå mellan 2-6 kr per meter, några 
enstaka har runt 10-12 kr/m. 
När det gäller vägar som får statsbidrag väljer många kommuner att till olika grad ”fylla 
på” det statliga driftsbidraget. Det görs på många olika sätt men ofta utgår man från den 
av Trafikverket beräknade driftskostnaden (snitt i Leksand är ca 18 kr/m) och ger 15-20% 
av den i kommunalt bidrag. Nivån på det statliga bidraget kan variera mellan 30-80% av 
den beräknade driftkostnaden beroende på vilken typ av väg det är.

En kommun som i sammanhanget sticker ut är Falun som har en väldigt hög kommunal 
bidragsnivå för vissa tätortsvägar. Det grundas på att vissa tätorter såsom Grycksbo, 
Bjursås, Svärdsjö med flera även ansvarar för grönyteskötsel, lekparker mm. Detta har 
kommunen valt att kompensera genom ett höjt bidrag per meter väg.

I tabell 1 (nästa sida) redovisas ett antal kommuners bidragsnivåer och en del villkor för 
att få kommunalt bidrag.

Generellt är det så att om och när enskilda väghållare får kommunalt och/eller statligt 
bidrag täcker det sällan hela driftskostnaden utan bara en viss del, och variationen på 
bidragsnivån är stor såväl här i Dalarna som landet i övrigt. När kommunen sköter vägar 
så som vi gör i Leksand skulle man kunna säga att driftsbidraget är 100% för dessa vägar.
Med den ambitionsnivån är Leksands kommun en av de kommuner som ger mest bidrag 
till de enskilda vägarna (se tex REV’s enkät från 2017, reportage baserat på statistik från 
Kolada).  

Den föreslagna nivån på bidrag med 12 respektive 8 kr/m bedöms vara en rimlig nivå för 
Leksand. Den lägre nivån gäller för de vägar där kommunen enbart bidrar till kostnader 
för vinterväghållning. I jämförelse med andra kommuner är det en hög bidragsnivå som 
innebär ett fortsatt stort kommunalt stöd och engagemang för de enskilda vägarna.
För vägar med statsbidrag är tanken att kommunen ”fyller” på det statliga bidraget. Det 
kompletterande kommunala bidraget motsvarar mellanskillnaden mellan det statliga 
bidraget och det kommunala bidraget.
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Tabell 1, exempel på några kommuners bidrag till enskild väghållning

Kommun

Ges bidrag 
till väg med 

statligt 
bidrag

Nivå på kn bidrag till 
väg med statsbidrag

Längd väg 
med kn 
bidrag

Kommunalt driftbidrag
Antal fast 
boende 

för bidrag
Vem kan söka bidrag Kommentar

AVESTA >300M 2,60 kr/m
Utgår till vägsamfällighet, 
vägförening och annan 
enskild väg

Boden JA
max 90 % av 
statsbidrag

100 m
<200 m 7kr, 201-500 
5,50kr

enskild fastighetsägare, 
vägförening

FALUN
NEJ, JA inom 

LTF omr
>200 m

priovägar 39kr/m, 
lokalgator 35kr/m, 
Byvägar 12kr/m

2 eller fler
samfällighetförening eller 
överenskomelse

överenskommelsen ska godkännas av kommunen, krav 
på vägstandard. Inget speiellt bidrag för upprustning.

GAGNEF
Gotland Snöröjning på enskilda vägar utan statsbidrag dras in

Hjo JA 
max 20% av Trv 

beslut
> 200m 1,90 kr/m

endast samfällighetsförening kan söka kompl. till 
statsbidrag

Härryda JA
max 15 % av trv 

utbetalda bidrag
> 500 m

2 kr/m vid körbana under 
5 m, 3kr/m över 5 m

samfälligh
etförening 
fler än 10 
fastighter

samfällighetsförening

Höör JA >400 m 5,80 kr/m 2 eller fler
samfällighetförening eller 
överenskomelse och 
delägarfört.

Skötsel krav

Kalmar JA 4,90 (2015) >100 m 4,90 kr/m minst 1
Har bidrag som kan sökas gällande förbättrings- och 
beläggningsarbeten

Kil JA
skillnaden mellan 

verklig kostnad och 
Trv bidrag

>350 Inget minst 1

Kommunens sköter vägar med statsbidrag. Övriga 
enskilda vägar "Hyvling/sladdning, dammbindning och 
dikesklippnig/slyröjning är inte bidragsberättigade 
åtgärder utan räknas som normalt underhåll"

Kramfors NEJ >300m
Tätortskaratär 12:90 
kr/m, övriga vägar 5:40 
kr/m

minst 2

Kungsbacka JA
Totalen får inte 

överstiga Trv 
beräkning

>200 m 11:00 kr/m Samfällighetsförening

MALUNG 20 % av grunddel

100 - 1000 
m 150 % av 
grundbelo
pp

Grund 2004, 4:50 kr minst 1 >1001 m 100 % av grunddel

Piteå JA 70 % av kn budget 100 - 1000 30 % av kn budget minst 1
enskild fastighet eller 
samfällighetsförening

RÄTTVIK 6,50 kr/m minst 2 Samfällighetsförening

Skellefteå NEJ >220 m 2,50 kr/m minst 1
enskild fastighet eller 
samfällighetsförening

< 100m. Bidrag ges inte inom detaljplanelagt område och 
enbart fritidshus

SMEDJEBACKEN JA
0 till max 50 % av Trv 

beslut
>500 m

20 % av genomsnitt Trv 
beslut

minst 1
samfällighetförening eller 
annan väghållningsorg.

Krav på standard. Infart inte bidragsberättigad

Sundsvall JA
max 15% av Trv 

beslut
>150 m 3,50 per meter minst 1 enskild fastighetesägare

endast samfäälighetsförening kan söka kompl. till 
statsbidrag. För att bidrag (>500 kr) behövs minst 293 m 
väg

SÄTER JA 4 kr/m >200 m 4 kr/m minst 1
samfällighetförening eller 
annan väghållningsorg.

Sävsjö JA
de flesta sköts av 

kommunen
Skötsel? minst 1

Utfartsvägar är vägar som inte fyller kraven för 
statsbidragsvägar (kortare än 1 kilometer). På vägen ska 
också finnas helårsboende. Skillnaden i skötselstandard 
är att utfartsvägar inte sandas mot halka, inte 
dammbindes samt att vägkanterna inte röjs från sly.

Umeå JA 20% av Trv beslut
>200 m, 
stickväg 
>100 m

2,70 kr/m (2007) minst 1 Ej fritidshus. Index uppräkning

Uppsala JA 20% av Trv beslut >200m 3,28 kr/m minst 1

VANSBRO JA
max 20 % av Trv 

beslut
>200 m 3kr/m * index Dock högst 60 % av verklig redovisad driftkostnad

Varberg JA max 100 % av Trv >500 m
beroende på budget, 
några kr /m

minst 1
samfällighetsförening, 
enskild utfart

Förening >100 m, enskild > 500m
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 59 Dnr 2019/307

VA-utbyggnad Heden, utökning av 
verksamhetsområdet

Beskrivning av ärendet
Styrelsen till Leksand Vatten AB föreslår att kommunfullmäktige utökar 
verksamhetsområdet för vatten och spillvattten, ej dagvatten i Heden enligt 
bilaga. 
Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet är nödvändigt på grund av dåliga 
förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda 
anläggningar. Området är prioriterat i VA-planen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 39
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2019-02-14, 
inklusive bilaga över verksamhetsområdet
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s sammanträde 2019-02-14 § 6

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, för byn 

Heden enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-14 

Till 

Kommunfullmäktige Leksands kommun 

VA-utbyggnad - Heden - utökning av verksamhetsområdet 

Rekommendation till beslut 

Styrelsen för Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 

kartskiss. 

I och med att beslut om verksamhetsområdet fattas kommer bolaget att 

genomföra detaljprojektering, möten om ledningssträckning etc samt ta fram 

förfrågningsunderlag för eventuell upphandling av entreprenör. 

Bakgrund 

Byn Heden öster om Styrsjön innefattar knappt hundra bostadsfastigheter 

belägna kring Kvarndammen och Brömsdammen huvudsakligen på den sydöstra 

sidan om Järnavägen (Lv 570). VA-utbyggnadsområdet Heden har initialt 

hanterats tillsammans med grannbyn Styrsjöbo men av produktionstekniska skäl 

driver nu DVAAB utbyggnaden till de två byarna som separata projekt. Den 

föreslagna utökningen av verksamhetsområdet i detta steg, innefattar därmed ca 

100 bostadsfastigheter och avgränsas i enlighet med bifogad kartskiss. 

Området ingår i beslutad VA-plan. I huvudsak är området permanentbebott. 

Styrsjöbo och Heden är prioriterade utifrån översiktsplan pga både 

bebyggelsetryck och att det ligger inom tätorter och utvecklingsstråk. Nya tomter 

är på gång. Projekteringen kommer därför tillåta en viss ökning av antalet 

fastigheter inom verksamhetsområdet. 

Den miljöbedömning som gjorts i samband med framtagandet av VA-planen visar 

på att det förekommer Fluor i dricksvatten och att Hedbäcken belastas med 

bakterier som sen rinner ner till Sundet. 

Många avloppsanläggningar inom Heden har otillräcklig funktion och 

förutsättningarna för enskilda avlopp är begränsade med relativt tät mark och 

hög grundvattennivå. 

Överföringsledningar från Leksand har byggts ut under senare år i samband med 

byggandet av GC-vägen. 

Utbyggnacrav-det allmanna spillvattennätet är nödvändigt på grund av dåliga 

förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda anläggningar, 

vilket i sin tur orsakar miljöproblem i recipienten. Området är prioriterat i VA 

planen. 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

https:{/rattvik-my.sharepolnt.com/personal/utla simonsson dvaab se/Documents/aa-Ullas/03 STYRELSEMÖTEN/STYRELSEMÖTEN 2019/LVAB/190214/190214ffi .11nsteutl.ltande, begaran om Vht-omrJde 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 

2019-02-14 
Sida 

2(2) 

Ekonomiska förutsättningar 

Inom Heden finns ett samfällt vatten (byvatten) dit flertalet av byns fastigheter 

är anslutna. Därav är det svårt att i dagsläget bedöma hur många som kommer 

ansluta sig till det allmänna vattennätet i ett initialt skede. Alla fastigheter 

kommer dock att få anslutningspunkter för vatten. 

Utbyggnadens intäkter inom ramen för projekttiden beräknas till mellan 11 mkr 

och 15 mkr beräknat enligt 2019 års VA-taxa. Intäkterna förväntas att stiga i 

efterhand i och med att fler ansluter sig till det allmänna vattnet. 

Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca: 27 mkr 

eller 270 tkr per fastighet. 

Slutsats 

Utbyggnad av det allmänna spillvattennätet är nödvändigt på grund av dåliga 

förutsättningar att lösa fastigheternas VA-försörjning med enskilda anläggningar, 

vilket i sin tur orsakar miljöproblem i recipienten. Området är prioriterat i VA 

planen. 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 

med karta i bilaga 1. 

Leksand Vatten AB 

Henrik Valgma 

VD 

Bilaga 1 - Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 

Sida 

1(10) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

Dnr. 2019/3 

Plats och tid torsdag 14 februari 2019, kl. 13.30 

Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand 

Beslutande Per Spik 

Elisabet Ingels 

Mats Pettersson 

Mats Oscarsson 

Sara Shahryari 

Ersättare Anders Björklund 

Övriga närvarande Anders Hellman 

Lisbeth Martinsson Skinnar 

Petra Gunnarsson 

Henrik Valgma 

Ulla Simonsson 

AO-chef VA 

AO-chef avfall 

Ekonomichef 

VD 
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~~~ 

VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-02-14 

Sida 

7(10) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 
Dnr. 2019/3 

§ 6 

Tjänsteutlåtande - VA-utbyggnad Heden, utökning av 
verksamhetsområdet 

Byn Heden öster om Styrsjön innefattar knappt hundra bostadsfastigheter 

belägna kring Kvarndammen och Brömsdammen huvudsakligen på den sydöstra 

sidan om Järnavägen (Lv 570). VA-utbyggnadsområdet Heden har initialt 

hanterats tillsammans med grannbyn Styrsjöbo men av produktionstekniska skäl 

driver nu DVAAB utbyggnaden till de två byarna som separata projekt. Den 

föreslagna utökningen av verksamhetsområdet i detta steg, innefattar därmed ca 

100 bostadsfastigheter och avgränsas i enlighet med bifogad kartskiss. 

Området ingår i beslutad VA-plan. I huvudsak är området permanentbebott. 

Styrsjöbo och Heden är prioriterade utifrån översiktsplan pga. både 

bebyggelsetryck och att det ligger inom tätorter och utvecklingsstråk. Nya tomter 

är på gång. Projekteringen kommer därför tillåta en viss ökning av antalet 

fastigheter inom verksamhetsområdet. 

Den miljöbedömning som gjorts i samband med framtagandet av VA-planen visar 

på att det förekommer fluor i dricksvatten och att Hedbäcken belastas med 

bakterier som sen rinner ner till Sundet. 

Många avloppsanläggningar inom Heden har otillräcklig funktion och 

förutsättningarna för enskilda avlopp är begränsade med relativt tät mark och 

hög grundvattennivå. 

Överföringsledningar från Leksand har byggts ut under senare år i samband med 

byggandet av GC-vägen. 

Inom Heden finns ett samfällt vatten (byvatten) dit flertalet av byns fastigheter 

är anslutna. Därav är det svårt att i dagsläget bedöma hur många som kommer 

ansluta sig till det allmänna vattennätet i ett initialt skede. Alla fastigheter 

kommer dock att få anslutningspunkter för vatten. 

Utbyggnadens intäkter inom ramen för projekttiden beräknas till mellan 11 mkr 

och 15 mkr beräknat enligt 2019 års VA-taxa. Intäkterna förväntas att stiga i 

efterhand i och med att fler ansluter sig till det allmänna vattnet. 

Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca 27 mkr eller 

270 tkr per fastighet. 

Styrelsen beslutar 

1. Ge VD i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige om utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 

kartskiss, se bilaga 2. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 60 Dnr 2019/364

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.
Som en del av centrumutvecklingen har ombyggnation av Torget i centrala 
Leksand genomförts under 2018-2019. Ombyggnationen av Torget medför 
att placeringen av torghandelsplatserna har ändrats, varpå de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun måste uppdateras.
De ändringar av dokumentet som gjorts mot nuvarande föreskrifter är 
torghandelsplatsernas placering. Förslaget är att de allmänna 
försäljningsplatserna för torghandel placeras i den norra delen av Torget, i 
anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning. I 
kvarteret köpmannen vid centrumparkeringen har platserna placerats bredvid 
varandra för att tillskapa mer utrymme runt den närliggande fastigheten.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna är det Fritidsavdelningen, Leksands 
kommun som har hand om ansökningar om torghandelsplatser. I förslaget till 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun är det styrt till 
Leksands kommun.
Under § 10 har tillägg gjorts gällande om upplåtelsen medför skador på gatu- 
eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband 
med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar 
eller annat som tillhör kommunen. Om åtgärder behöver utföras för att 
återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun sökande för 
dessa merkostnader.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna används både benämningen 
torghandel, salutorg och saluplats. I förslaget till lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Leksands kommun används endast benämningen torghandel 
och torghandelsplats.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av de nuvarande 
ordningsföreskrifterna för torghandel.
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Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Sektorns/avdelningens bedömning
Torghandel är ett trevligt inslag som skapar liv och rörelse i centrum. Torget 
är utformat för att vara flexibelt och tänkt att utnyttjas till mer än enbart 
parkering. Vid torghandel kommer det fortfarande finnas likvärdigt antal 
parkeringsplatser motsvarande innan ombyggnationen att tillgå.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 40
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, 
daterat 2019-03-26.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, i 

enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala 

ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-04-25

Referens
Dnr 2019/364 2019.3627

Trafikenheten
Ann-Sofie Hallor, 0247-800 15
ann-sofie.hallor@leksand.se

Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Leksands kommun.

Beskrivning av ärendet
De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands 
kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.
Som en del av centrumutvecklingen har ombyggnation av Torget i centrala 
Leksand genomförts under 2018-2019. Ombyggnationen av Torget medför 
att placeringen av torghandelsplatserna har ändrats, varpå de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun måste uppdateras.
De ändringar av dokumentet som gjorts mot nuvarande föreskrifter är 
torghandelsplatsernas placering. Förslaget är att de allmänna 
försäljningsplatserna för torghandel placeras i den norra delen av Torget, i 
anslutning till den öppna torgytan med sittbänkar och utsmyckning. I 
kvarteret köpmannen vid centrumparkeringen har platserna placerats bredvid 
varandra för att tillskapa mer utrymme runt den närliggande fastigheten.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna är det Fritidsavdelningen, Leksands 
kommun som har hand om ansökningar om torghandelsplatser. I förslaget till 
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun är det styrt till 
Leksands kommun.
Under § 10 har tillägg gjorts gällande om upplåtelsen medför skador på gatu- 
eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader i samband 
med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar 
eller annat som tillhör kommunen. Om åtgärder behöver utföras för att 
återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun sökande för 
dessa merkostnader.
I de nuvarande ordningsföreskrifterna används både benämningen 
torghandel, salutorg och saluplats. I förslaget till lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Leksands kommun används endast benämningen torghandel 
och torghandelsplats.
I övrigt har endast mindre redaktionella ändringar gjorts av de nuvarande 
ordningsföreskrifterna för torghandel.

Sektorns/avdelningens bedömning
Torghandel är ett trevligt inslag som skapar liv och rörelse i centrum. Torget 
är utformat för att vara flexibelt och tänkt att utnyttjas till mer än enbart 
parkering. Vid torghandel kommer det fortfarande finnas likvärdigt antal 
parkeringsplatser motsvarande innan ombyggnationen att tillgå.
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Leksands kommun

Datum
2019-04-25 Referens

Dnr 2019/364
Sida
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Förslag till beslut
1. Meddela lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, i 
enlighet med förslaget.
2. I samband med beslutet enligt första punkten upphör de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Leksands kommun, antagna av 
kommunfullmäktige den 29 april 2013, att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands kommun, 
daterat 2019-03-26.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Fritidsavdelningen
Näringslivsavdelningen
Avdelningen för strategisk planering
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Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Leksands 
kommun, 2019-03-26
Ersätter föreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 2013-04-29. 

Leksands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617). 

§ 1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller 
dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen. 

§ 2 Område för försäljningsplatser 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel enligt nedan:

- Markerat område inom Torget, se kartbilaga 1.
- Markerat område inom kvarteret Köpmannen, vid centrumparkeringen, se kartbilaga 2

§ 3 Tillfälliga torghandelsplatser 
På den allmänna försäljningsplatsen finns tillfälliga torghandelsplatser vilka bestäms av kommunen. 

§ 4 Fördelning av torghandelsplatser 
Vid fördelning av torghandelsplatser gäller följande: 

- Tillfälliga torghandelsplatser tilldelas försäljarna i den ordning de anmäler sitt intresse till 
Leksands kommun.

- Fler än en torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången till platser. 

- När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra. 
- Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 

innehavare av en torghandelsplats vid försäljningstidens början inte har intagit platsen eller 
gjort anmälan till Leksands kommun att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har 
kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig torghandelsplats eller har 
rätt att ta betalt för platsen om den inte avbokats i tid. 

- För uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen krävs Leksands kommuns, 
trafikenheten, tillstånd.

§ 5 Tider för försäljning 
Torghandel får äga rum samtliga veckodagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 07.00 och ska 
vara avslutad senast kl. 21.00, ifall Leksands kommun inte medgivit undantag eller beslutat annat. 

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller 
redskap på försäljningsplatsen. 
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Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, får 
Leksands kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in. Föreskrifterna gäller inte vid de tillfällen Torget är upplåtet för evenemang.

§ 6 Innehavarens upplysningsskyldighet 
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat 
lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress samt telefonnummer. 

§ 7 Förbud mot försäljning av vissa varor 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna. 

§ 8 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EG-bestämmelser som lagen kompletterar, 
livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

§ 9 Placering av varor, redskap och fordon 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik/gångtrafik utmed eller 
mellan torghandelsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på 
försäljningsplatsen. 

§ 10 Renhållning 
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut 
samla ihop avfall och annat skräp samt att föra bort och lägga detta i egen behållare eller egen 
container. Innehavaren ska se till att torghandelsplatsen hålls ren och snygg. 

Medför upplåtelsen skada på gatu- eller annan mark, åligger det nyttjaren att svara för alla kostnader 
i samband med markens återställande. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som 
tillhör kommunen.

Om åtgärder behöver utföras för att återställa till ursprungligt skick debiterar Leksands kommun 
sökande för dessa merkostnader.

§ 11 Avgift 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats samt allmän 
försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

§ 12 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av gällande föreskrift kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket Ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den ****-**-**.
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Bilaga 1, karta över allmän försäljningsplats på Torget
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Bilaga 2, karta över allmän försäljningsplats inom kvarteret Köpmannen
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Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 61 Dnr 2019/379

Serviceplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Stöd till kommersiell service är ett ekonomiskt verktyg som Region Dalarna 
använder för att skapa förutsättningar för att stödja och stimulera tillgången 
till dagligvaror, drivmedel och annan service i mindre samhällen. En 
kommunal serviceplan utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för Region 
Dalarna då lokala företag ansöker om sådant stöd. Inom den kommunala 
verksamheten är serviceplanen också ett användbart verktyg som underlättar 
för planering och samordning av samhälls-, social- och kommersiell service. 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 serviceplanen för Leksands kommun 
2015-2018. För att bland annat kunna fortsätta att bevilja bidrag behöver en 
ny plan antas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen bedömer att Leksands kommun måste ha en giltig 
serviceplan. Inte minst för fortsatt stöd inom kommersiell service till företag. 
Efter att ha överlagt med avdelningen för strategisk planering bedöms att en 
ny serviceplan ska ha en tydligare koppling och tas fram parallellt med 
Leksands kommuns översiktsplan. 
En ny serviceplan arbetas fram i samband med nu pågående revidering av 
Leksands kommuns översiktsplan vilken förväntas antas 2021.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2019-04-23 § 41
Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-05

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till och med 
2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2019-04-25

Referens
Dnr 2019/379 2019.3630

Näringslivsavdelningen
Anna Tägtström-Visconti, 80324
anna.tagtstrom-visconti@leksand.se

Serviceplan för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Stöd till kommersiell service är ett ekonomiskt verktyg som Region Dalarna 
använder för att skapa förutsättningar för att stödja och stimulera tillgången 
till dagligvaror, drivmedel och annan service i mindre samhällen. En 
kommunal serviceplan utgör ett nödvändigt beslutsunderlag för Region 
Dalarna då lokala företag ansöker om sådant stöd. Inom den kommunala 
verksamheten är serviceplanen också ett användbart verktyg som underlättar 
för planering och samordning av samhälls-, social- och kommersiell service. 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 serviceplanen för Leksands kommun 
2015-2018. För att bland annat kunna fortsätta att bevilja bidrag behöver en 
ny plan antas.

Sektorns/avdelningens bedömning
Näringslivsavdelningen bedömer att Leksands kommun måste ha en giltig 
serviceplan. Inte minst för fortsatt stöd inom kommersiell service till företag. 
Efter att ha överlagt med avdelningen för strategisk planering bedöms att en 
ny serviceplan ska ha en tydligare koppling och tas fram parallellt med 
Leksands kommuns översiktsplan. 
En ny serviceplan arbetas fram i samband med nu pågående revidering av 
Leksands kommuns översiktsplan vilken förväntas antas 2021.

Förslag till beslut
1. Nuvarande serviceplan för Leksands kommun fortsätter att gälla till och 

med 2021 eller till dess att en ny översiktsplan antagits.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Näringslivschef Per Strid
Näringslivsutvecklare Anna Tägtström Visconti
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Leksands kommun
Webbplats
www.leksand.se

E-post
kommun@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
Näringslivsavdelningen
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
0247-800 00 vx

Fax
0247-144 65

Bankgiro
985-2971

Sida
1(8)

Datum
2015-09-10

Näringslivsavdelningen

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23 § 168

Serviceplan för Leksands kommun 2015-2018

Inledning
En levande landsbygd är där det är lätt att leva och verka för alla 
generationer. En godtagbar servicenivå är viktig för att människor ska ha 
rimliga förutsättningar för detta. Attraktiva boendemiljöer och tillgång till 
bredband och fungerande telekommunikation kan bidra till att människor 
bosätter sig på landsbygden men också till företagsetableringar, vilket i sin 
tur ger underlag för lokal service som butiker, skolor och kollektivtrafik. 
Livsmedelsförsörjningen är viktig och lanthandeln fyller en bredare funktion 
som mötesplats och för social trygghet. Ofta står den också för annan viktig 
service som post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror, spelombud 
och ombud för systembolaget samt möjlighet att ta ut kontanter. De olika 
aspekterna av service är alla beroende av varandra för att människor ska vilja 
och kunna bo och verka på landsbygden, därför är samverkan och 
samordning mellan de olika sektorerna viktig.

Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som 
Länsstyrelsen kan använda för att skapa förutsättningar för att stödja och 
stimulera tillgången till dagligvaror, drivmedel och annan service. 

Leksands kommuns intentioner är att bedriva ett förebyggande arbete i syfte 
att säkerställa en bra och rimlig servicenivå i hela det geografiska området. 
Kommunen har därför fattat beslutet att ta fram en serviceplan som ska gälla 
2015-2018.

Syfte
Serviceplanens syfte är att skapa en helhetsbild av den tillgängliga servicen i 
kommunen och en metod för att vidmakthålla en rimlig servicenivå för 
landsbygdens boende, företagare och besökare. Serviceplanen ska fungera 
som ett verktyg i kommunens planeringsarbete och vara ett underlag för 
Länsstyrelsens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling.
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Avgränsningar, begrepp och definitioner
Den breda innebörden av service gör att avgränsningar än nödvändiga för ett 
tydligt arbetssätt. En god service på rimlig nivå betyder en service som 
fungerar tillräckligt bra för att svara mot vad som kan begäras, på en nivå där 
utgifter ska stå i proportion till utbytet. 

Offentlig service blir i det här sammanhanget detsamma som kommunal. 

Serviceplanen ska belysa och ta hänsyn till sambandet mellan offentlig, 
kommersiell och ideell service. Den har bäring på de avgränsningar som 
anges i Dalarnas regionala serviceprogram, nämligen dagligvaror, drivmedel, 
betaltjänster, paket (försändelser och ombud) och servicepunkter. 

En servicepunkt kan beskrivas som en samlad plats för praktisk service från 
myndigheter, kommuner och företag och en social mötesplats för invånarna. 
Frågan är dock hur stor betydelse själva definitionen har och vilka risker 
man löper med att sätta en mall för vad en servicepunkt ska innehålla. En 
risk kan vara att de lokala behoven, idéerna och initiativen inte kommer 
fram, att servicepunkterna därmed blir statiska, tappar kraft eller att insatser 
för att skapa sådana inte blir genomförda. 

Problembeskrivning
Olika servicebehov
Service har olika innebörd och betydelse för olika människor. För vissa är 
närheten till en dagligvarubutik viktig, likaså möjligheten att tanka fordon. 
En skola i byn kan vara avgörande för att barnfamiljer ska stanna kvar eller 
flytta dit. Vård och omsorgsservicen är central för många, medan andra är i 
behov av att regelbundet besöka något statligt myndighetskontor. En 
fungerande paketdistribution, att kunna lämna dagskassor kan vara av 
betydelse för att kunna starta och bedriva företag. Toleransnivån för hur 
långt man har till olika servicefunktioner och hur dessa fungerar är 
varierande. Servicen kopplas också till många olika aktörer såsom företag, 
myndigheter och kommuner, vilket kräver olika sätt att hantera den på.

Ändrade köpbeteenden
Koncentrationen av service och handel till centralorter och tätortsnära 
externa handelscentra konkurrerar om lanthandelns kundunderlag. Vilka 
konsekvenser får uppbyggnaden av starka handelscentra som de i Borlänge, 
Falun och Mora för landsbygdens kommersiella serviceutbud? Risken vid en 
ökad arbetspendling är också minskad köptrohet på landsbygden då inköpen 
kan samordnas med utnyttjande av annan service på orter där ett större utbud 
finns. E-handelns utveckling förändrar också marknaden. Om den fysiskt 
nära tillgången till service minskar riskerar de som exempelvis inte kan ta 
del av ny teknik av ekonomiska eller andra skäl, som inte har tillgång till bil 
för att pendla och handla, som inte får bankkort eller -konto, eller som är 
funktionsnedsatta, att marginaliseras och ställas vid sidan av utvecklingen. 
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Kommunala prioriteringar
Kommunen tvingas ständigt göra avvägningar mellan den ekonomiska 
situationen och välfärdsfrågorna. Ska en liten byskola få finnas kvar trots att 
befolkningsunderlaget är litet? Hur ska vård och omsorg bäst organiseras för 
att möta de ekonomiska kraven? Vilken omfattning ska det vara på den 
fysiska infrastrukturen? 
 
Delat ansvar
Ansvaret för att tillgången till service för boende, företagare och besökare i 
mindre bygder/orter ligger på en rimlig nivå måste delas mellan kommunen 
och de lokalt berörda. Varierande och många gånger otraditionella lösningar 
kan identifieras/etableras om man har en samsyn och samordning med 
ansvar. Helhetsperspektiv och gränsöverskridande samverkan mellan 
samhällets olika sektorer är i detta sammanhang ytterst viktigt.

Mobiltäckning och tillgång till bredband löper som en röd tråd genom allt 
arbete på området landsbygdsutveckling och visar att servicefrågorna måste 
hanteras i ett större sammanhang. Samtidigt gör den breda innebörden av 
service att avgränsningar är nödvändiga för ett tydligt arbetssätt.

Lägesbeskrivning
Leksands kommun karaktäriseras av ett 90-tal byar, främst i den mellersta 
delen av kommunen, där ett 10-tal byar under årens lopp har utvecklats till 
tätorter. Många byar är idag kulturhistoriskt intressanta och ligger ofta intill 
sjöar och vattendrag eller omgivna av jordbruksmarker. Det öppna 
landskapet som breder ut sig intill Siljan och Österdalälvens dalgångar är en 
viktig del av varumärket Leksand och skapar trivsel för både invånare och 
besökare. 

Leksands kommun är en populär kommun att bosätta sig i. Det centrala 
geografiska läget i Dalarna, samt de goda allmänna kommunikationerna, till 
exempel med Falun-Borlänge och Stockholm, bidrar till kommunens 
attraktionskraft. Det är en trygg kommun där livskvaliteten är god och 
landskapet och miljöerna vackra. Här finns bra skolor, ett diversifierat 
föreningsliv, ett näringsliv med framåtanda och en god gemenskap i 
centralorten och i byarna.   

Förutom i centralorten finns idag livsmedelsbutiker i tätorterna Siljansnäs 
och Tällberg, vilka även fungerar som apoteksombud och tillhandahåller 
annan service. Området kring Hjultorget i Insjön är kommunens sekundära 
handelsplats med inriktning mot dagligvaruhandel samt sällanköpshandel. 
Tillgång till drivmedel finns i centralorten, i Insjön och i Siljansnäs. 

Leksands kommun är att betrakta som en utpräglad sommarturistort, vilket 
ställer höga krav på infrastrukturen och på den kommersiella och offentliga 
servicen under en kort tid på året. Detta ger också speciella förutsättningar 
för den kommersiella servicen, vars överlevnad skulle underlättas av en 
förlängning av den primära turistsäsongen med olika aktiviteter och/eller att 
nya lösningar skapas som lockar till ökat nyttjade året om. En annan 
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utmaning för den lokala kommersiella servicen är att cirka 2000 av 
kommunens invånare dagpendlar till andra kommuner. Inköpen sker därför 
ofta på annan ort med ett större utbud. Att runt 1600 personer dagligen 
pendlar in till kommunen uppväger inte tappet i köpkraften. 

Riktlinjer som kommunen idag arbetar efter är att utnyttja möjligheterna att 
ge bra förutsättningar för ett utbud av bostadsnära service. Detta ska göras i 
ett helhetsperspektiv, där planering av kommunalt serviceutbud, trafik och 
kollektivtrafik ingår tillsammans med påverkan på andra aktörer såsom 
fastighetsägare och region. Dagligvarubutiker skall i första hand lokaliseras till 
centrum, centrumnära och kommundelscentrum (se bilaga 1, 
planeringsområden). I andra hand till sådana lägen där det finns ett närområde 
som kan utgöra ett lokalt underlag. Kommunen ska med sitt agerande göra det 
möjligt att driva handel som kan bidra till ett brett utbud för de boende i 
kommunen. Det innebär bland annat att ge goda möjligheter för nya aktörer att 
etablera sig. Det ska ges förutsättningar för etableringar av viss bostadsnära 
dagligvaruhandel. Kommunen ska säkerställa att det finns en rimlig tillgång på 
främst dagligvaror för unga, äldre och andra som inte har tillgång till bil.

I Siljansnäs pågår satsningen ”Attraktionskraft Siljansnäs” som syftar till att 
öka attraktionskraften beträffande boende, företagande, besöksnäring och 
service i Siljansnäs. Delar i detta är bland annat satsningar på ungdomar, 
bredband och bildandet av en servicepunkt. Kommunen ser positivt på denna 
satsning som också kan komma att tjäna som ”pilot” för andra framtida 
initiativ i de övriga kommundelarna.   

Förutom att det i Insjön och Tällberg finns föreningar som samlar och 
tillvaratar det lokala näringslivets intressen, finns det, i övriga orter/byar 
också ett aktivt och väl fungerande föreningsliv där det, i flesta fall, är 
byaföreningarna som främst tillvaratar byns intressen.

I dialog med Kommunbygderådet har bland annat framförts betydelsen av:
 tillgång till kollektivtrafik med rimlig turtäthet, speciellt för skolbarn 

och -ungdomar 
 tillgång till bredband, vilket underlättar både för studier och för 

näringslivet 
 livsmedelsförsörjningen och att livsmedelsbutikerna i Siljansnäs och 

Tällberg, samt Hjultorgets handelscentrum lever vidare 
 en fungerade post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror och 

annan service som spelombud och ombud för systembolaget samt 
möjlighet att ta ut kontanter

 en fungerande hemtjänst
 mötesplatser och aktiviteter, för alla generationer. Lanthandeln 

fungerar ofta som mötesplats, liksom bystugor med mera. Viktigt är 
att bevara och utveckla dessa (till exempel med fiberlösningar som 
nod för kommunikation samt aktiviteter för alla generationer). 
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Mål till 2018
Övergripande mål
Det övergripande och långsiktiga målet är att en bra och rimlig servicenivå 
finns i hela kommunen. Detta för att de som bor och verkar på och besöker 
landsbygden ska trivas. Kommunens attraktionskraft växer med ökade 
förutsättningar för bra boendemiljöer med god livskvalitet, vilket därmed 
främjar inflyttning som i sin tur ökar underlaget till en bevarad god service.  

Delmål
 Befolkningsunderlaget har ökat så att nödvändig service säkerställts
 befintliga livsmedels- och drivmedelsaktörer har fortsatt sin 

verksamhet
 annan befintlig service än den i punkten ovan har bibehållits och, om 

möjligt, utökats där den idag fattas 
 minst en servicepunkt har bildats i kommunen, mötesplatser har 

utvecklats och fler aktiviteter och funktioner har skapats kring dessa
 samarbeten över kommungränserna har påbörjats till förmån för 

erbjudandet av en rimlig servicenivå som underlättar för boende och 
verksamma. 

Strategi
En viktig del är att se över vilka förutsättningar en ort har att upprätthålla 
olika servicefunktioner och hur den fysiska miljön ska utvecklas. Utbud och 
lokalisering av den statliga servicen, exempelvis posten, polisen och 
Försäkringskassan har kommunen svårt att påverka. När det gäller den 
kommunala servicen behöver kommunens olika planeringssystem vara 
kopplade till varandra för samordning och samverkan mellan de olika 
utvecklingsområdena. Ur servicesynpunkt skapas byar i balans genom att allt 
arbete sker ur ett helhetsperspektiv med öppenhet för innovationer och nya 
samverkanslösningar mellan den sociala, den kommersiella och den 
offentliga sektorn. För att uppnå mål och syfte i denna plan bör: 

 de i översiktsplanen utpekade utvecklingsstråken och tätorterna (se 
bilaga 1, planeringsområden) bedömas som strategiska ur service- 
och försörjningssynpunkt och bör av befolkningsmässiga och 
geografiska skäl ha ett grundläggande basserviceutbud. Det idag 
befintliga serviceutbudet bör där bibehållas och, om möjligt 
utvecklas

 servicebehovet, -utbudet och -möjligheterna för byområdena Leksand 
norra, Leksand östra, Leksand södra och Leksand västra (se bilaga 1, 
planeringsområden) utredas för att säkerställa en för dessa områden 
rimlig tillgång till service  

 kommunen arbeta för att kommun- och länsgränser inte är ett hinder 
för att upprätthålla en god service på rimlig nivå för invånare och 
verksamheter

92



Leksands kommun
Datum
2015-09-10

Sida
6(8)

 regelbundna kontakter och samverkan ske mellan kommunen och 
kommunbygderåd/ företrädare för landsbygden och dess aktörer 
rörande servicefrågor

 förberedande samverkan över traditionella verksamhetsgränser i 
kommunen ske när faktiska risker för nedläggning och dylikt uppstår 

 utredningar och förslag gällande servicefrågor innehålla relevanta 
konsekvensbeskrivningar

 planering, genomförande och uppföljning av olika insatser präglas av 
miljöhänsyn, jämställhet, integration och mångfald

 arbetet ske med utgångspunkt från konceptet ”en by i balans”. Detta 
innebär att de strukturella frågorna och behoven värderas och 
balanseras med aktiviteter som höjer byns attraktionskraft. Även om 
en by till exempel saknar bredband kan attraktionen att besöka och 
bo i byn uppvägas av ett positivt, öppet och välkomnande 
förhållningssätt.

Handlingsplan
Serviceplanen är ett levande dokument och framför oss ligger arbetet med en 
mer omfattande och djupgående sådan genom både intern och extern 
förankring och dialog om önskemål och behov. Samverkan i arbetet kommer 
att ske med Länsstyrelsen Dalarna och Leksands Kommunbygderåd. 
Näringslivsavdelningen har det övergripande ansvaret för att leda arbetet. 
Serviceplanen ska ses som ett komplement till Leksands kommuns 
översiktsplan.

I översiktsplanen har Leksands kommun definierat följande (se bilaga 1, 
planeringsområden).
Tätorter: Leksand, Insjön, Siljansnäs, Tällberg och Djura
Tre utvecklingsstråk: Leksand till Insjön, Leksand till Siljansnäs och 
Leksand till Tällberg 
Byområden: Leksand norra, Leksand östra, Leksand södra och Leksand 
västra.

Målen i planen uppnås genom att:
 kommunen, i samverkan med kommunbygderådet/företrädare för 

landsbygden och dess aktörer, anordnar träffar i de olika 
kommundelarna för dialog om landsbygdens behov och önskemål i 
servicefrågan samt vad som kan betraktas som en rimlig servicenivå 
och hur kommunen, näringslivet och den ideella sektorn kan 
samverka 

 kommunen stöttar/aktivt medverkar vid lokala initiativ där 
synergieffekter kan uppnås via gemensamt utvecklingsarbete 
med/mellan föreningar, organisationer och handel

 ett internt arbete i kommunen görs för att förankra serviceplanen och 
öka förståelsen för servicefrågorna 

 kommunen öppnar upp för dialog och samarbete med angränsande 
kommuner (kommungränser ska inte vara ett hinder för tillgången till 
service) 

93



Leksands kommun
Datum
2015-09-10

Sida
7(8)

Näringsliv
Kommunen ska stödja utvecklingen av lokala servicelösningar där intresse 
och underlag för sådana finns. Det kan ske på olika sätt beroende på lokala 
behov och förutsättningar. Lokala servicelösningar kan vara en servicegivare 
som används som utgångspunkt för att utöka annan service. Det kan också 
vara flera intressenter som tillsammans över ett geografiskt område 
tillhandahåller olika slag av service. 

Kommunen ska verka för att upprätthålla och utveckla den statliga servicen i 
kommunen, exempelvis polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Detta för att övervaka att behov för invånare och företag motsvaras av 
faktisk tillgång.

För att upprätthålla Leksands kommuns attraktivitet och serviceutbud ska 
kommunen vara proaktiv och lyhörd för att i tid kunna vara behjälplig, 
tillgänglig och agera snabbt och smidigt när så efterfrågas. 

Kommunikationer
Kommunen ska även vara öppen för att titta på och medverka till nya 
lösningar som kan vara av nytta för boende på landsbygden. Ett exempel kan 
vara att servicepunkter blir mer digitaliserade där personer kan genomföra 
sina möten med till exempel Arbetsförmedlingen, banken eller kommunen 
via länk.

Kommunen ska verka för att bredbandsutbyggnaden sker i linje med 
bredbandsstrategin. Ambitionen är att bredband ska finnas tillgänglig i hela 
kommunen. Det kan göras genom att ta tillvara på externa 
finansieringsmöjligheter för bredbandsutbyggnad i samverkan med 
lokalbefolkningen och andra aktörer samt att samordna anläggandet av 
bredbandsnät.

Kommunen ska arbeta för att kommungränser inte är ett hinder i planeringen 
av kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad.

Kommunen arbetar aktivt tillsammans med angränsade kommuner och 
Region Falun-Borlänge samt i olika partnerskap som arbetsgruppen i 
Dalarnas regionala serviceprogram och Dalälvarnas utvecklingsområde för 
att stärka regionen, vilket kommer att ha en positiv effekt på Leksands 
kommun och de som där bor och verkar.

Planering genomförande och utvärdering
Ansvar och kostnader
Varje utskott och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde vidta 
åtgärder i planen och budgetera för de kostnader som åtgärderna medför.

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för att åtgärdsplanen 
genomförs.
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Årlig sammanfattning och redovisning
Kommunstyrelsens uppgift är att varje år följa upp och utvärdera 
genomförda åtgärder.

Referenser
Dalarnas Regionala serviceprogram
Leksands kommuns översiktsplan
Hedemoras serviceplan
Moras serviceplan
Gagnefs serviceplan
Länsstyrelsen Dalarna

Bilagor
Bilaga 1 Planeringsområden
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Sammanträdesdatum
2019-05-20

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 64 Dnr 2019/525

Årsredovisning 2018 - Nedansiljans samordnings-
förbund

Beskrivning av ärendet
Årsredovisningen för Nedansiljans samordningsförbund 2018 har inkommit 
för behandling av Leksands kommun.
Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 och består av 
medlemmarna Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, 
Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa 
insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
för att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller påbörja studier, för 
att därigenom öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Målgruppen är 
personer i förvärvsaktiv ålder som ofta uppbär offentlig försörjning och är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Revisionsberättelse för Nedansiljans samordningsförbund 2018
Granskningsrapport av Nedansiljans samordningsförbund 2018

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning 2018 för Nedansiljans samordningsförbund.
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund och dess enskilda 

förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Ordföranden har ordet

Samverkan återkommer som det magiska ledordet i de finansiella samordningsför
bundens arbete, men samverkan är tämligen svårt att ffi till i praktiken och särskilt

svårt är det att få till långsiktigheten. Samverkan tenderar att bli kortvarig och ofta
personberoende om INTE samverkande myndigheterna har ett strategiskt stöd och
mandat från de beslutande organen, tydliga kopplingar mellan de olika nivåerna allt
från ägarna, styrelsen och de olika verksamhetsområdena och inte minst krävs en god

resultatuppföljning.
Därtill är informations- och kunskapsspridningen om samverkan A och 0 i en verksamhet som

ytterst är politiskt styrd och kontinuiteten kan brytas vart fjärde år. De nya förtroendevalda i kommu
nerna och regionen måste ges god kännedom om verksamheten och dess villkor, en viktig faktor som
främjar samverkan.

När vi gick in i verksamhetsåret 2018 gjordes det med förhoppningen att mer kraft och fokus skulle
läggas på samverkansinsatserna och mindre på det omfattande omställnings- och utvecklingsarbete
som inleddes i förbundet och mellan de samverkande parterna under 2016 i samband med att ny för
bundschef anställdes. Den Förhoppningen uppfiilldes, men även under detta år togs nya grepp i att
utveckla samverkan i regionen.

De olika myndigheterna har under året byggt samverkanskulturen genom att ta större ansvar för sin
samverkan och lagt mycket arbete på att skapa en struktur som syftar till god styrning och hållbarhet.
Det resulterade i art man delade upp arbetet i en operativ och en strategisk samverkansgrupp. Styrelsen
har därför givit extra resurser för att ge parterna möjlighet att forma sitt arbete för bästa samverkan.

Lika viktigt är det nu att ägarnaimedleminarna i sarnverkansförbundet fortsätter att ge verksamhe
tema strategiskt stöd genom att prioritera ägardiaioger på högsta nivå.

Nya insatser har genomförts som kan läsas om på det följande sidorna, men ännu hellre på samord
ningsförbundets hemsida där insatserna beskrivs utförligare. Den MUCF-stödda insatsen Fokus 20—25
har blivit den framgång som vi hoppades och förhoppningen är att parterna implementerar en metod
som tar arbetet vidare i våra kommuner.

Skapa möjligheter att pröva nya metoder genom finansiering från samordningsförbundet är en av
förbundets uppgifter och där ser vi Jag kan-projektet som ett gott exempel.

Grön Rehab i Nedansiljan, förstudien är en mycket väl genomförd och beskriven studie och jag
rekommenderar en intressant läsning om förrehabilitiering i slutrapporten. Min förhoppning är att
få läsa om att parterna tagit arbetet vidare med en pilotstudie i regionen när rätt tid för sådan infaller.

Vi har nu i Leksand, Rättvik och Gagnef ett samordningsförbund, med god ordning, fördjupad sam
verkansinsikt och därmed en verksamhet som med hill kraft kan växa. Der är därför mcd uppriktig
stolthet jag lämnar ordförandeklubban vidare till ny ordförande och önskar god lycka, till både nya
och återkommande ledamöter och alla samverkansparter i kommunerna, med att förvalta och vidate
utveckla samordningsförbundet.

Jag riktar ett varmt tack till förbundets styrelse, förbundschef och alla samverkansparter För enastå
ende insatser under 2018!

Tintin Löfdahl
Styrelseordförande

tom. 31 december2018

£7
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1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en
redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Förbundet har de senaste åren bedrivit ett omfattande Förändringsarbete gällande fiirbundets inrikt
ning och verksamhet. Samordningsförbundet har ändrat sin roll från att ha bedrivit en individinrik
tad rehabiliteringsverksamher till art utgöra en finansiär av samverkan mellan förbundets medlemmar.
Förbundets mål med förändringsarbetet är dels att tillse att förbundet drivs i enlighet med lagstiftning-
ens mål och syfte, dels att bidra till en utökad samverkan genom att till exempel finansiera nya och fler
samverkansinsatser. Styrelsen har under åren fattat flera viktiga beslut som syftat till att stärka förbun
dets förändringsarbete. Olika “modeller” av uppstiiilda verksamhetsmål har fått prövas fram i takt med
att Förändringsarbetet fortskridit.

De uppställda målen för 2018 har en ansats att vara så konkret mätbara som möjligt. Måluppfyllelse
avseende de individinriktade insatserna är myckeL god och under året har sammanlagt 107 individer
deltagit i verksamheter finansierade av samordningsförbundet. 1 en av insatserna har 37 procent gått
vidare mot arbete och/eller studier.

Samordningsförbundet har vidare finansierat ett flertal strukturella insatser och stöttar parterna i art
nå adekvata organisationsstrukturer för att nå en effektiv och ändamålsenlig samverkan via samord
ningsförbundet. Målupp&llelsen i dessa insatser är mycket god.

Sainordningsförbundet erhöll 3587 tkr från medlemmarna och 546 tkr från Myndigheten För
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF under 2018. Kostnaderna har sammanlagt uppgått till
4363 tkr vilket gav resultatet —230 rkr. Förbundet har ett ackumulerat överskott om 833 rkr.

1.2 Om samordningsförbundet

Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 och består av medlemmarna Leksands kommun,
Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskas
san.

Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa insatser För individer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin Förmåga att utföra Föi-vätvsarbete
eller påbörja studier, för att därigenom öka förutsättningarna att nå egen försörjning. Målgruppen
är personer i förvärvsaktiv ålder som ofta uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnade
rehab i liten ngsi nsatser.

Ytterst sett kan sägas att samordningsförbundets uppdrag är att utveckla välfärden genom samver
kan med utgångspunkt utifrån medborgarnas behov.

[orts.
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Detta förverkligas genom att medlemmarna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska
användas till att finansiera gemensamma och samordnade insatser. Insatserna kan vara direkt indivi
danpassade eller strukrurellt utformade, de kan vara av Rrebyggande karaktär eller bestå av aktiviteter
som syftar till att främja samarbetet mellan medlemmarnas representanter. Att använda samordnings
förbundet som struktur och finansiär till gemensamma insatser f?irväntas leda till vinster flit dels de
enskilda individerna, dels bidra till effektiva och samhällsekonomiska lösningar.

Samordningsförbundens verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av reha
bilireringsinsatser och Nedansiljans samordningsfirbunds förbundsordning. Samordningsförbundet
följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga

delar.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation och leds av en styrelse.

1.2.1 STYRELSE

Sryrclsen består av ledamöter som utses av vardera medlem. Från kommun och landsting/region utses
förtroendevalda politiker och statens ledamöter representeras av chefsrjänstemän. Styrelsen är ytterst
ansvarig för samordningsförbunders verksamhet och formulerar mål och inriktning kring vilka insatser
förbundet ska finansiera.

Styrelsen har sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Styrelsens sammansättning 2018:

Ordinarie Ersättare Utsedd av

Tintin Löfdahl (KD) Ingrid Rönnblad (5) Leksands kommun
Fredrik Ollén (M) Bengt StaFfas (5) Rättviks kommun
Sven-Inge Persson (5) Lena Fast (5) Gagnefs kommun
Liv Lunde Andersson (5) Anders Bengtsson (KD) Landstinget Dalarna
Mats Hedlund* Per Helin* Försäkringskassan
Maria Andersson Marie Örjes Arbetsförmedlingen
*Försäkringskassans ledamöter bar inte tjänstgjort under andra halvåret 2018.

Under året har styrelsen saminanträtt vid sex tillfiuilen. Styrelsen har därtill anordnat två medlems
dialoger (tillika ägarråd) under våren på lokal respektive regional nivå. Ägarråden syftar till att ge
mediemmarna information om föregående års resultat samt diskutera samordningsförbundets fram
tida mål och inriktning. På ägarråden medverkar medlemmarna genom bland annat kommunal- och
regionråd liksom högre chefstjänstemän med regionalt ansvar från Arbetsförmedlingen och Försäk
ringskassan.

1.2.2 FÖRBUNDSCHEF

Förbundschefen är samordningsförbundens verkställande tjänsteman. Förbundschefen bereder ären
den och underlag till styrelsen, verkställer beslut, tillförsäkrar att ansökningar om medel framställs i

enlighet med förbundets styrdokument och utifrån lagstiftningens syfte.
Förbundschefen fungerar som stöd för styrelsens. strategiska och urvecklingsinriktade arbete och

ingår som representant för förbundet i olika samverkansgrupperingar. Nuvarande förbundschef
anställdes i april 2016.

1.23 REVISORER

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer att granska samordningsförbundets verksamhet.
Lars-Göran Andersson har varit utsedd revisor för Landstinget Dalarna och de tre kommunerna. Sta

forts.
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tens revision utfbrs av Deloitte genom underkonsult Jennie Fernros, Freveko AB. Jennie Fernros har
också varit revisorsbiträde.

1.2A KORT HISTORIK

Förbundet bedriver sedan 2016 ett förändringsarbete gällande Förbundets inriktning och verksamhet.
Samordningsförbundet har ändrat sin roll från att ha bedrivit en (egen) individinriktad rehabiliterings
verksamhet till att utgöra en finansiär av samverkan mellan flirbundets medlemmar.

Förbundets mål med förändringsarberet är dels att tillse att flirbundet drivs i enlighet med lagstif4-
ningens mål och syfte, dels art bidra till en utökad samverkan i regionen genom att till exempel Enan—
siera nya och fler samverkansinsatser.

Styrelsen har tidigare fattat flera principiella beslut som syftat till att stärka förbundets Förändrings
arbete. Det har bland annat innefattat att styra parterna mot implementering av insarset för att kunna
frigöra medel till nya insatser.

Parallellt med styrelsens arbete har under 2018 har samordningsförbundet arbetat intensivt med att
skapa adekvata samverkansgrupperingar på rjänstemannanivå. Det är av stor vikt att det finns besluts
struktutet för att åstadkomma att samverkansinitiativ omsätts i praktiken (se mer under mål 2, sid 10).
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1.3 Måluppfyllelse och resultat

1.3.1 INIEDNING

Dc uppställda målen inför 2018 har en ansats atr vara så konkret mätbara som möjligt vilket ligger
i linje med samordningsförbundets målsättning Uörstärka sitt uppföljningsarbete i syfte att erhålla
underlag för art kunna finansiera fler och nya insatser.

Det kan i efterhand konstateras att det finns en nackdel att formulera alltför preciserade insatser
med dess respektive resultarmål. Andra insatser kan tillkomma under året och finns då inte med som
en av insatserna art resultarredovisa under ett konkret formulerat mål. Insatserna kan också förändras
till sitt innehåll och inriktning under tiden de pågår, vilket kan medföra att ett i förväg preciserat resul
tatmål kan påverkas på ett inadekvat sätt.

Att 2018 års mål har denna formulering hör dock ses som en naturlig del av det förändringsarbete
sainordningsförbundet har bedrivit. Olika ‘modeller” av uppställda verksamhetsmil har fått prövas
fram i takt med att arbetet fortskridit.

2018 års uppställda resulratmål och resultat redovisas i det nedanstående. Varje mål utvärderas
enligt en tregradig skala: •uppnåtr, delvis uppnått och ej uppnått.

1.3.2 MÅL 1 - FINANSIERING AV INDIVIDINRIKTADE INSATSER

Samordningsförbundet har under året finansierar tre individinriktade insatser varav två var kända vid
ingången till 2018 och en insats har tillkommit under våren 2018, men har regisrrcrars och budgetc

som en strukturinsats på grund av insatsens huvudsakliga utformning (se mål 3, sid 11).

Teamet på Centralen

Under året har samverkansparterna bytt namn på insatsen till Coachingecametför samordnad rehabili—
tering i Leksand, Råttvik och Gagnef Teamet består av handläggare/coacher anställda hos samverkans
parterna och tillhandahiller en samordnad individuell rehahilireringsinsats. Der övergripande målet
är art enskilda personer ska uppnå eller flirbättra sin förmåga att utf&a ett förvärvsarbete och nå egen
försörjning.

Resultat frdn SUS
Under 2018 har sammanlagt 61 deltagare varit inskrivna 1 Coachingteamet och registrerats i SUS (Sek
torsövergripand.e system för uppföljning av samverkan och finansieli samordning inom rehabiliteringsomrd
det. 11 personer är nya deltagare f’dr året.

Deltagarna fördelades enligt följande:

Ålder
15—29 30—34 45—59 Summa

Kvinnor 10 15 7 32

Män 10 10 9 29

Summa 20 25 16 61

fans.
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30 individärenden har avslutats under 2018. Avslutsanledningarna fördelas enligt följande:

Arbets- Sjukdom/
Totalt Arbete Studier sökande Flyttat rehab Övrigt

Gagnef 10 2 — — 2 4 2

Leksand 8 3 — — — 4 1

Rättvik 12 4 2 1 — 5 —

Summa 30 9 2 1 2 13 3

Resultatmål Resultat V
Att mi°st lika många pro- 49% av de inskrivra deltagarna Kommentar Det kan konstate
cent av inskrivna deitagare har avslutats under året. Av ras att resulta:målel är olyckligt
(individer) i insatsen går ut i dessa har 36.6% gått vidare fl 1 formuerat (se ovan). Det som
arbete/studier som rikssnit- arbete eller studier avses an mäta är hur många av
tet 20’6 (35 %). Av det totala antalet nskrivr.a de avsiutade individapndena

individer i insatsen har 1896 som gått ut i aroete eller stu
gått vdare till arbete eler stu- dier varvid resultatrrålet är väl
dien ur.pfyllt.

Indikatorer
Indikarorer för finansiell samordning är ett mätinstrument för samordningsförhund framrager av NNS
(Nationella Nätverkerför Samordningsftrbundb Instrumentet bidrar till att bedöma egen verksanihers
urveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge Förbund och ingående parter ett
stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Instrumentet består av ert antal enkäter som bland annat kan riktas till individer som får stöd
genom samordningsförbundets insatser. Samordningsförbundet tecknade en licens med NNS för
2018 sarnordningsförbunder har genomfört en mätning av rio avslutade dclragarc.

Resultatmål

Att insatsen under 2018 kon
tinuerligt mäts med stöd av
instrumentet “Indikatorer’
under 2018 avseende ‘Delta
gare” (pågående och avslu

tade).

-.
Kommentar Målet får knappt

anses uppfyllt då endast ett
fåtal individer har besvarat
enkäten/instrumentet. Materi
alet är inte tillräckligt omfat
tande för att kunna dra några
slutsalser om vare sig insatsens
resultal eller verksarnhetsut
vecklingen i stort. Personalen i
insatsen upplever att enkäterna

är svårtillämpade förhållande
till de enskilda individerna.

Nedonsiljons sornordningsförbund . Års redovisning 2078
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8.

Resultat

Tio avslutade deltagare har
svarat med stöd av indikatorin

strumentet.

forts.
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1 nio fall av tio är det anhöriga som har kontaktat ungdomscoachen/projektledaren angående sina
vuxna barns uranförskap. Inom ramen för projektet har flera insatser genomförts för att efterhöra
anhörigas behov av stöd mr au kunna srötra sin ungdom vidare.

Resultatmål Resultat

Att anhöriga til ngoomen har Anhöriga vars unga har delta- Kommentar Stödet till anhö
fått beskriva sna behov av stöd git i coachningen har fått en riga under projektets gång
for an kunna hjälpa sin ung- fylla i en utvardering om hur harvarit mycket efterfrågat.
dom vidaie. man anser att stödet har fung- Anhöriga är viktiga att ha med i

erat Vidare har tre olika tema- arbetet för att bryta den unges
ttäffar anodnats för anhöriga. utanf&skap och isolering.
Kommunernas anhorigkon
sulenter har kunnat erbjuda
enskilda samtal och i grupp, för
anhöriga.

Resultatmål Resultat

Air ansvariga myndigheter har 1 redovisningen av projektet Kommentar Bland annat före-
fått förslag på förbättrade ruti- föreslås en tiotal åtgärder som slås att de tre kommunerna i
ner, arbetssätt samt förslag på myndigheterna bör beakta i samverkan bör ha en gemen-
nya stödåtgärder till målgrup- arbetet med målgruppen och sam ungdomscoach med sär—
pen och dess anhöriga, dess anhöriga, skilt uppdrag an arbeta med

den grupp unga som har lång
varig tid i utanförskap.

Ekonom 1skr utfall
MUCF har beviljar 546 mkr till projektet, det ekonomiska utfaller är detsamma. Styrelsen i Nedan
siljans saniordningsförbund fattade i beslut 171123 86 att komplettera insatsen genom att bevilja
ytterligare 100 tia för 2018. Det ekonomiska utfallet för de kompletterande 100 tIa blev ca 86 tkr.

1.3.3 MÅL 2-ATT FORTSATT STÖDJA SAMVERKAN MELLAN PARTERNA

Styrgruppen för Teamet på Centralen
Under föregående år har stort arbete lagts ned på att rydliggöra samordningsförbunders roll och upp
drag i relation till parternas samordnade insats Tearnetpr Centralen (se sid 7).

En del i det arbetet har varit bildandet av Styrgruppen som består av chefer från vardera part. Styr-
gruppen utveeldingsarbete har varit en viktig del av samordningsförbundets implementeringsarbere av
insatsen.

Under 2018 har styrgruppcn utfört ett omfattande arbete kring verksamheten som redovisades för
styrelsen i slutet av året.

fans.
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Resultatmål Resultat

Att fortsatt stötta arbetet i Styr- Styrgruppen har genomfört Kommentar: Styrgruppen har
gruppen förTeamet Centra- fem arbetsmöten samt en omorganiserats under året, se
len. Förbundschef medverkar seminarie/p[aneringsdag. Stu- nedan.
som processtöd i Styrgrup- diebesök till annan verksam
pen. Styrgruppen ska träffas her har inte genomförts men
vid minst fyra tiFlfällen, hålla representant från annan verk
en hel planenngsdag samt samhet har föreläst på ovan
genomföia minst ett studiebe- nämnda planerinqsdag
sök till annan [iknande verk
samhet under 2078.

Lokala samverkansgrupper (LSG)

Samordningsförbundet har sedan senhösten 2016 fört en dialog med parterna om hur man hör orga
nisera sig för att åstadkomma ändamålsenliga och effektiva heslutsstrukturer för samverkan. Sedan
dess har flera modeller och grupperingar prövats och en pilotstudie har genomförts (2017) med målet
att föreslå en organisering med tydliga uppdragsbeskrivningar för samverkan mellan myndigheterna i
de tre kommunerna Rättvik, Gagnef och Leksand.

Arbetet har varit komplext och försvårats av flera olika omständigheter. Etc 5käl hänger ihop med ovan
nämnda historik i samordningsförbunder dvs. i dess roll i att själva bedriva en av sina finansierade mdi
vidmnriktade insatser. Der har tidigare funnits en beslursgruppering i anslutning till insatsen.

En annan försvårande omständighet är art det är praktiskt svårt att organisera en bred samverkans
grupp över de tre kommungränser. Vardera part har sin unika organisationssrrukrctr och därmed olika
hemannings- och ansvarsfördelning inom berörda verksamheter. Det medför stora organiseringspro
blem att koordinera och få till en fullständig representation från vardera part till eli eller flera samver
kansgrupper.

Ytterligare ett skäl hör samman mcd att en av kommunerna redan har en så kallad “lokal
kansgrupp” men avhandlar, av förklarliga skäl, samvcrkansfrågor isolerat till endast den kommunens
invånare.

Under två planeringsdagar 2018 nådde parterna en samsyn i hur man vill organisera sig och man
beslutade att formera en Samverkansgrupp (SG) och en Ledningsgrupp (LG). Samordningsförbundets
Förbundschef representerar Finsam i LG.

1 korthet kan beskrivas att SG har ett operat/i’t ansvar För de gemensamma insatser parterna bedriver
medan LG har ett strategiskt övergi-ipande ansvar art identifiera lokala och gemensamma samverkans
behov. SGs roll blir också att tillsätta styrning För de respektive gemensamma insatserna. Den ovan
nämnda Sryrgruppen För Teametpd (]ensralen upphör således och ersätts delvis av SG. Till SG och LG
kan andra berörda Funktioner från respektive verksamhet adjungeras.

Genom att organisera sig med både eli operativ och en strategisk saniverkansgrupp, skapas goda för
utsättningar till en långsiktig, hållbar och framgångsrik samverkan i de tre kommunerna.

forts.
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Nedanstående bild illustrerar hur samordningsförbundet och dess medlemmar är organiserade från
och med hösten 2O8.

( .KATtVIKS.
KOMMUN

Försäkringskassan
LEKSANOS
KOMMUN - -

___‘

Nedansitjans
J Samordningsförburid 1

Samordningsförbundets styrelse

Förbundschef

Ledningsgrupp
Nedansiljan

fSamverkarisgrupp

b Nedansiljan

SI. bil SI, bit
Insats Insats Insats Insats

Resultatmål Resultat

Att utifrån resultatet av pilot- Parterna har formerat en ny Kommentar Målet är väl upp-
studien 20171 Rättviks kom- organiseringsstruktur från och fyllt och 2019 blir ett viktigt år
mun störta parterna 1 att skapa med hösten 2018. för att förankra grupperingarna
en- eller flera -samverkans- och genom dessa åstadkomma
grupperingar som syftar till en effektiv samverkan.
att arbeta med gemensamma
frågor kring art samordna sina
respektive uppdrag på reha
biliteringsområdet avseende
individer som behöver stöd
och hjälp för att etablera sig till
studier och/eller arbete.

Ekonomiskt utfall
20 tkr var beviljat till utveckling av Styrgruppens och övriga samverkansgrupperingars utvecklingsar
bete under 208. Det ekonomiska utfalla blev knappt 10 rkr.

fort.
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1 34 MAt. 3-ATT FORTSATT STODJA UTVECKLING AV NYA SAM VERKANSINSATSER

Samordningsförbundets roll är bland annat att bidra till att skapa effektiva och lokalt anpassade sam
verkanslösningar

1 detta arbete kan gemensamma kartläggningar, behovsanalyscr och utredningar vara värdefulla
insatser som parterna kan behöva genomföra i syfte att identifiera gemensamma samverkansbehov.

“Grön förrehab i Nedansiljan”

Under slutet av 2017 hade parterna uppmärksammat samordrungsförbunder pi att det fanns indivi
der med behov av en förrehabilrerande verksamhet och man var intresserad av art genomföra en förstu
die avseende så kallad narurundersrödd rehabilireringsverksamhet. Parterna ansökte om act genomföra
insatsen i form av en förstudie Grön flirrebah 1 Nedansiljan under våren 2018. Förstudien utfördes av
Skogssrvi-elsen under perioden februari till och med augusti 2018 och utmynnade i en rapport med
förslag pi verksamhetsupplägg av en naturunderstödd rehabiliteringsverksarnhet.

“Jag kan” — särskilt sprikstäd i svenska

Samverkansparterna Leksands kommun och Arbetsförmedlingen ansökte om projektmedel avseende
insatsen “Jag kan” under våren 2018. Verksamheten är ett särskilt språkstöd i svenska som riktat sig till
individer som inte kan tillgodogöra sig undervisning på SF1, eller som inte längre har någon progres
siviter i språkurvecklingen efter undervisning på SF1. Målet med insatsen är att förstärka språksvaga
personers möjligheter att integreras i der svenska samhället och ta ett steg närmare studier, arbete och
egen försörjning. Insatsen utförs under perioden 1 oktober 2018—30 juli 2019.

Under hösten 2018 deltog fyra individer i insatsen.

Ekonomiskt utfall

Parterna erhöll om 475 rkr i medel till ffirstudien Grön förrehab 1 Nedansiljan med det ekonomiska
utfaller om 462 tkr.

Avseende insatsen “Jag kan” beviljades parterna ett ekonomiskt stöd som uppgår till 250 tkr. Rekvi
rcring av medlen har skett avseende perioden 1 oktober t.o.m. 31 december 2018 om cirka 67 tkr. På
grund av att insatsens huvudsakliga utformning syftar till att tillämpa en särskild metod i språkunder
visning har insatsen registrerats och budgeterats som en “övrig strukturinsats”,

Resultatmål Resultat

Att finansiera insatser som syf- Forstudien avseende en för- Kommentar: Efter att förstu
tar till att kartlägga behov av rehabilterande verksamhet har dien presenterats hat parterna
och bedriva en samordnad för- genomförts under 2018. inte fortsatt arbetet med an mi
rehabiliterande verksamhet i flera en försöksverksamhet så
regionen, som syfiel var med förstudien.

Att finansiera insatser som Parterna har inte ansökt om Kommentar Avsaknaden av
avser kartläggningar, behovs- medel för ytterligare kartägg- ytterligare aktiviteter av detta
analyser eller liknande aktivi- ningar el dyl under året. slag får anses hänförligt till
teter. att parterna behövt priori

tera organiseringsarbetet som
beskrivs under Mål 2.

fans.
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1.3.5 MÅL. 4-ATT ARRANGERA OCH STÖ OJA KOMPETENSHÖJANDE INSATSER

Samordningsförbundet har under 2018 fortsatt med att arrangera så kallade frukostmöten samt fire
läsningar. Två samverkanskonfcrcnscr har också finansierats under året, vilka syftar till att stödja kom
petensurveclding och stimulera till samverkan genom att underlätta samarbetet mellan de samver
kande parternas professioner.

Ekonomiskt utfall

50 tkr var avsatt för att anordna frukostmöten och fick ett ekonomiskt utfall om cirka 46 tkr.
Cirka 108 rkr har beviljats till två olika samverkanskonfcrcnser.

Resultatmål Resultat b
Att förbundet ska arrangera Fem frukostmöten arrangera- Kommentar: Sex möten var mi
minst ‘ra kunskapshöjande des under året tialt planerade men det femte
seminarier/frukostmöten i frå- fick ställas in på grund av för få

got om arbetslivsinriktad reha- anmälda.
b!litering.

Att minst 100 personer har 100 personer var anmälda till Kommentar: Det kan konstate
tagit del av förbundets arrang- frukostmötena under 2018. ras att färre personer har del
erade och finansierade kom- tagit på frukostmötena under
petenshöjande insatser under 2ol8jämfört med 2017. Denna
2018. omständighet liksom att ett

frukostmöte fick ställas in för
anleder att samordningsför
hundet bör se över frukostmö
ten som arrangemang.
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1.4 Övrigt

Samordningsförbundet bar beviljats ytterligare medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsarn

hällcsfrågor (MVCF) i enlighet med förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för
unga som varken arbetar eller studerar. Medlen uppgår till 585675 kr och avser en fortsättning på

Fokus 20—25 (se mål 1, sid 9) som startar under 2019. Samordningsfisrbundet har till 2019 beviljat
ytterligare 30 tkr för att komplettera bidraget från MUCF.

Samordningsförbundet har i linje med sitt ovan beskrivna förändringsarbete också sett över och tagit

fram ett stort antal nya styrdokunient de senaste åren. Under 2018 har styrelsen fastställt följande styr-

dokument:
Refattningsbeskrivning förbtindschef
Arbetsordning styrelsen
Riskanalys för Nedansiljans samordningsförhund
Dokumentshanteringsplan

1 samband med GDPRs ikrafrrrädande i maj 2018 har samordningsförbundet fastställt en personttpp
giftspolicy likson tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med förekommande leverantörer till samord
ningsförbundet.

Cagnefs kommuns danaskyddsombud ikläder sig rollen som densamma för samordningsförbunder.

Detta är reglerac genom avtal mellan parterna.

Samordningsförbundets förbundschef bar haft sin placering i Rättviks respcktive Lxksands kommun

under året.
Förbundschefen har deltagit i utbildningsinsatser under året: SKLs Arbersmarknads- och närings

livsdagar, de nationella Finsamdagarna, konferens på Kompetenscentrum Culture aid Healrh och
Nationella rådets förbundschefsdagar.
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1.5 Ekonomisk redogörelse

1.5.1 FINANSIERINGIMEDLEMSAVGIFTER

2018 års tilldelning från förbundsruedlemmarna uppgick till 3587 tkr, där Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Landstinget Dalarna med en ärdedel och kom
munerna med en resterande fjärdedel. Mellan kommunerna skedde en inbördes fördelning: Gag
nef 28%, Rättvik 29 % och Leksand 43 %.

Utöver tilldelningen från förbundsmedlemmarna erhöll Nedansiljans samordningsförbund 546 tIa
från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCE) i enlighet med förordning
(2016:82) om statsbidrag för Insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Inför 2019 erhölls
ytterligare medel om 585 tkr från MUCE

1.5.2 KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNINGENS RESULTAT

Budgeten 2018 uppstäildes som en underskottsbudget i enlighet med Kommunallagen 8 kap. 4

2p då samordningsförbundet önskade utnyttja ett ackumulerat överskott. Beslutet protokollfördes

171123 S90 och ett underskott om —371 tkr budgeterades. Resultatet för 2018 blev —230 tkr.
Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 833 tkr. Av de tilldelade medlen uppgick överskottet

under 2016 till 47 %, för 2017 till 28 % och utfallet avseende eget kapital för 2018 uppgår till 23 % av
ordinarie tilldelning. Samordningsförbundet ligger därmed i linje med Nationella rådets rekommen
dation att samordningsförbund bör ha cirka 20 % av de tilldelade medlen i “buffert”, som kvarstående
eget kapital vid årets utgång.

Att samordningsförbundet inre når der budgeterade resultatet beror främst på art det är svårt art helt

korrekt budgetera det ekonomiska utfaller i beviljade samverkansinsatser Under 2018 har de flesta
insarserna nått positiva avvikelser mor det budgeterade/ansökta beloppet. Den största avvikelsen mel
lan budget och utfall gäller insatsen (‘oachingteamet som uppgår till drygt 237 tkr. Positiva avvikelser
uppsrår så snart en insats ändras vad gäller rex, personal-, rese-, lokalkostnader etc.

Ett undantag återfinns under posten “Övriga strukturinsarser” som har en negativ avvikelse om
—100 tkr. Denna budgetpost avsåg att kostnadstäcka olika strukturella insatser som vid ingången av
2018 var okända för samordningsförbundet. Under året har parterna emellertid ansökt om medel till
flera strukturella insatser (se mål 3 och 4, sid 13).

Övriga negativa avvikelser kan iakttas för samordningsförbunders sä kallade Kringkostnader där
framför allt avvikande kostnader är hänförligt till marknadsföring, hemsida mm.. Styrelsen har god
känt och motiverat detta förhållande under året då det är av stor vikt att all information, material och
underlag som kommer från samordningsf’örbunder är professionellt utfört.

Samordningsförbundet har även inför 2019 budgeterat ett underskott samt även ett resultat som
utmynnar i en lägre procentsats avseende det egna kapitalet än vad Nationella Rådet rekommenderar
(drygt 10 %). Syftet är att slutligt förbruka samordningsförbundets ackumulerade egna kapital hän
förligt från 2016. Detta eftersom måttet av det egna kapitalet verkar ha påverkat att samordningsför
bundet har likt en minskad tilldelning från staten de senaste tre åren.

Samordningsförbundet avser således försöka förbruka huvuddelen av medlen till samverkansin

satser under 2019 i syfte att återfå de tilldelningsnivåer som förbundet har haft åren före 2016.1 bud
getprognosen för 2020—2021 har samordningsförbundet följaktligen harmoniserat budgeten såtillvida
att intäkterna överstiger kostnaderna.
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3

1.5.3 EKONOMISK SAMMANFATTNING

Utfall jan-dec Aktuell budget Avvikelse utfall Bokslut helår
Belopp tkr 2018 jan-dec 2018 — budget 2017

Nettokostnad 4 362 4 504 142 4 421

Bidrag/intäkt 4 133 4 133 0 3 728

Resultat —230 —311 141 —693

Utgående eget kapital 833 592 141 1063

UKvida medel 2425 — — 2787
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2. Resultaträkning

Not 2018-01-01- 2017-01-01-

Beloppirkr 1 2018-12-31 2017-12-31

Verksamhetens medlemsavgifter 2 4133 3728

Summa verksamhetens medlemsavgifter 4133 3728

Rörelsekostnader

Direkta kostnader 3 — 3 711
— 3 783

Övriga externa kostnader —551 —483

Personalkostnader — 99 — 155

Summa rörelsekostnader —4361 —4421

Rörelseresultot —229 —693

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter — 1 0

Summa finansiella poster — 1 0

Resultat efter finansiella poster —230 —693

Årets resultat —230 —693
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3. Balansräkning

BeloppiTkr Not 2018-12-31 2017-12-3?

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 7 72

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 2

Summa kortfristiga fordringar 7 74

Kassa och bank 2 425 2 787

Summa omsöttningstillgängar 2433 2862

SUMMATILLGANGAR 2433 2862

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 063 1 756

Årets resultat — 230 — 693

Summa fritt eget kapital 833 7 063

Summa eget kapital 833 1 063

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 218 925

Övriga skulder 7 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 1 374 869

Kortfristiga skulder 1 599 1 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2433 2 862
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4. Kassaflödesanalys

2018-01-01- 2077-07-0?-

Beloppikr 2078-12-31 2017-12-3?

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat —229 —693

Erhållen ränta 0 —81

Erlagd ränta — 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringaravrörelsekapita! —230 —693

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(—)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 67 92

Ökning(i-)/Minskning (—) av kortfristiga skulder —200 585

Kassaflöde från den löpande verksamheten —362 —14

Årets kassaflöde —362 —14

Likvida medel vid årets början 2 787 2 801

Likvida medel vid årets slut 2425 2 787
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5. Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kom
munal redovisning i tillämpliga delar.

Gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och
landstings rekommendationer,

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Verksamhetens medlemsavgifter 2018 2017

Kommuner 903 930

Landsting 895 930

Staten 1 789 1 860

Övriga intäkter 546 8

Summa 4133 3728

Not 3 Direkta kostnader 2018 2017

Processtödjande kostnader förbundschefen 538 521
Strukturövergripande insatser 693 473
Individinriktade insatser 2480 2 786
Summa 3711 3783

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017

Upplupna kostnader:
Hyra 8 88
Inhyrd personal 685 166
Övrigt 95 69

Förutbetalda intäkter:
Bidrag MUCF 586 546
Summa 1 374 869
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6. Tilläggsupplysningar

Projektredovisning

tkr

Projektnummer Budget 2018 Utfall 31112 Avvikelse

201 Styrelse 101 103 —2

202 Personal 319 317 2

300 Kringkostnader 204 232 — 28

401 Coachingteamet (Teamet på Centralen) 2085 1 847 238
402 Styrgruppen Coachingteamet 20 10 10

403 Utveckling av samverkan processtöd 529 538 —9

404 Förstudie Grön förrehab 475 462 13

405 Övriga strukturinsatser 75 175 —100

406 Fru kostmöten 50 46 4

407 Komplettering MUCF 100 86 14

MUCF 546 546 0
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7. Styrelsens beslut
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, inräk

ter och förbundets ekonomiska ställning.

Leksand den 18 februari 2019

..<
Irene Homman Fredrik 01/dn
Ordförande Vice ordförande

To;n)ergsten Andei& Bengtsson

Ledamot Ledamot

Maria Andersson Pernil/.a Boberg Frank

Ledamot Ledamot

8. Revisorspåteckning
Vår rcvisionsberärtelsc har lämnats den 18 februari 2019

-1
•
Jennie Fern ros
Auktoriserad revisor
Freveko AB
Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

•L
Lars-Göran Andersson
Utsedd av Landstinget Dalarna och Gagnefs, Rärrviks och Leksands kommuner
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Nedarts{ljans
Samordningsförbund

Ank. 2019 -02- 1 9

Diarienr.

‘1’ III
Styrelsen i Nedansiljans Samordningsförbund
Fullmäklige Leksand
Fullmäktige Rättvik
Fullmäktige Gagnef
Fullmäktige Landstinget Dalarna
Pörsäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018

Nedansiljans Samordningsförbund
Organisationsnummer 222000-2329

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Nedansiljans Samordningsfdrhund (organisationsnummer 222000-2329) för verksamhetsåret
2018.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller 11* verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisriing
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet
och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utföji vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed saint revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn INjer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen lör att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 9
Vi bedömer sarnmantaget att styrelsen i Nedansiljans Samordningsförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är

fbrenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Leksand 2019-02-18

Revisor
Landstinget Dalarna samt kommunerna i Rättvik, Leksand och Gagnef

fri troS

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
FREVEKO AB genom Deloitte AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

9 Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om

belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller p fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av

den interna kontrollen som är relevanta för hur rörbundet upprättar årsredovisningen för att ge en

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fZirbundets interna

kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen. liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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