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Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen  den 15 februari 2021 kl. 18.30  

Information 
Med hänsyn till den ökade smittspridningen ser vi gärna att så många 
ledamöter som möjligt deltar vid sammanträdet på distans. Även ersättare 
som vill vara med vid sammanträdet uppmanas att delta på distans på samma 
sätt. Instruktion för anslutning skickas separat per e-post. 
Av smittskyddsskäl ser vi även gärna att åhörare följer sammanträdet på 
distans via http://www.leksand.se/webbtv 
 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Coronaviruset och Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Muntlig föredragning. 

2020/324    

2 Information om bokslut 2020 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
Muntlig föredragning 
 
 
 
 

2021/84    
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3 Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via 

Leksand Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under 
förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande 
bolagsstämma för Dala Vatten och Avfall AB, rösta för 
utökning av aktiekapitalet till 4 000 000 kronor och revidering 
av aktieägaravtalet i enlighet med förslag. 

2020/1200   5 - 11 

4 Kommunal borgen för Sätergläntan Institutet för Slöjd 
och hantverk 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 miljoner 

kronor under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 
800 000 kronor, under 2024 till 300 000 kronor för att avslutas 
helt den 31 december 2024. Det nya beslutet ersätter 
kommunfullmäktiges beslut  
2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 
och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de 
lånedirektiv som nu gäller och att ekonomisk information 
skickas kvartalsvis till kommunen och till Sätergläntans 
bankkontakt. 

3. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att 
underteckna/ firmateckna borgenshandlingarna. 

2020/1182   12 - 49 

5 Biblioteksplan 2021-2024 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta biblioteksplan 2021-2024 

2020/1134   50 - 64 

6 Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i 
Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de 

gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att 
återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 

2016/716   65 - 75 
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− 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 
gemensamhetsanläggningar 

− 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 
gemensamhetsanläggningar 

3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väg-
hållningsorganisation som ska förvalta aktuell 
gemensamhetsanläggning. 

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa 
bidrag 

7 Utökning av verksamhetsområde VA - Lertagsgattu, 
Tällberg 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1544   76 - 81 

8 Utökning av verksamhetsområde VA - Siljansvägen-
Sjuråkersvägen, Hjulbäck 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1546   82 - 88 

9 Utökning av verksamhetsområde VA - Yttervägen, 
Hjortnäsheden Sunnanäng 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bifogad kartskiss. 

2020/1547   89 - 102 

10 Reglemente för revisionen 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet 

med förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande 

reglemente antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

2020/1451   103 - 110 

11 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 

kronor med fördelning i enlighet med förslaget. 

2020/1510   111 - 114 
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2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 
2022 ska lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet 
enligt första punkten använts.  

12 Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/1498   115 - 122 

13 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 2020 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/856   123 

14 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 – LSS 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1338   124 

15 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 - ordinärt boende 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1339   125 

16 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2020 - särskilt boende 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2020/1340   126 

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 3 Dnr 2020/1200 

Utökning av aktieägarkapital Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 har inkommit med en begäran om 
utökat aktiekapital.  
På styrelsemötet den 16 september 2020 beslutade styrelsen att uppdra åt VD 
att föreslå att respektive kommun ökar sitt aktiekapital från 170 000 kronor 
till 1 000 000 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget ökar från 
680 000 kronor till 4 000 000 kronor. 
Dala Vatten och Avfall AB har idag ett relativt lågt aktiekapital och bedömer 
att man saknar utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget har inte 
möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Trots förskottsfakturering från 
teknikbolagen förekommer problem att hantera betalning av större 
leverantörsfakturor vid månadsskiften.  
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 
Bolaget har bedömt tre olika alternativ för att stärka likviditeten vilka 
redovisas nedan.  

− Öka aktiekapitalet från 680 000 kronor till 4 000 000 kronor genom 
nyemission.  

− Öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, förslagsvis en 
fördubbling av tidigare nivå från 3 700 000 kronor till 7 400 000 
kronor.  

− Öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB har per den 31 
december 2019, 27 725 000 kronor i extern upplåning och amorterar 
600 000 kronor per år, vilket innebär att amorteringen är något lägre 
än avskrivningskostnaden som är 700 000 kronor per år. Det finns 
sedan tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägar-
kommunerna som uppgår till 30 000 000 kronor. 

Dala Vatten och Avfall AB förordar är en utökning av aktiekapitalet och en 
ändring av det gemensamma aktieägaravtalet.  
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Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Sektorns bedömning 
Bolaget har idag problem med likviditeten och att öka förskottsfaktureringen 
innebär ytterligare administration. En höjning av aktiekapitalet är en smidig 
lösning för att komma tillrätta med likviditetsproblemet. Bolagets 
aktiekapital är relativt lågt och höjningen innebär att Leksand Vatten AB 
skulle öka sitt aktiekapital med ytterligare 830 000 kronor. Höjningen 
innebär inga ökade kostnader för kommunen.    
Ekonomiavdelningen bedömer därför att förslaget om utökat aktiekapital bör 
beviljas och att aktieägaravtalet revideras enligt förslag. Leksand Vatten AB 
är aktieägare och höjningen kommer ske via Leksand Vatten AB.    
Beslutet om utökning av aktiekapital förväntas fattas på stämman 2021.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 3 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24 
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Förslag till reviderat aktieägaravtal  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via Leksand 

Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under förutsättning att 
övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande bolagsstämma för Dala 
Vatten och Avfall AB, rösta för utökning av aktiekapitalet till 4 000 000 
kronor och revidering av aktieägaravtalet i enlighet med förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utökat aktiekapital Dala Vatten och Avfall AB 

Beskrivning av ärendet 
Dala Vatten och Avfall AB 556714-8555 har inkommit med en begäran om 
utökat aktiekapital.  
På styrelsemötet den 16 september 2020 beslutade styrelsen att uppdra åt VD 
att föreslå att respektive kommun ökar sitt aktiekapital från 170.000 till 
1.000.000 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet i bolaget ökar från 
680.000 kr till 4.000.000 kr. 
Dala Vatten och Avfall AB har idag ett relativt lågt aktiekapital och bedömer 
att man saknar utrymme för nödvändiga investeringar. Bolaget har inte 
möjlighet att bygga likviditet genom resultat. Trots förskottsfakturering från 
teknikbolagen förekommer problem att hantera betalning av större 
leverantörsfakturor vid månadsskiften.  
Förutom låg likviditet innebär det låga aktiekapitalet att periodisering av 
större leverantörsfakturor som inkommer efter månadsfakturering kan leda 
till att kontrollbalansräkning ska upprättas. 
Bolaget har bedömt tre olika alternativ för att stärka likviditeten vilka 
redovisas nedan.  

 Öka aktiekapitalet från 680.000 kr till 4.000.000 kr genom 
nyemission.  

 Öka förskottsfaktureringen till teknikbolagen, förslagsvis en 
fördubbling av tidigare nivå från 3.700.000 kr till 7.400.000 kr.  

 Öka extern upplåning. Dala Vatten och Avfall AB har per 191231 
27.725.000 kr i extern upplåning och amorterar 600.000 kr per år, 
vilket innebär att amorteringen är något lägre än 
avskrivningskostnaden som är 700.000 kr per år. Det finns sedan 
tidigare beslut på kommunal borgen från de fyra ägarkommunerna 
som uppgår till 30.000.000 kr. 

Dala Vatten och Avfall AB förordar är en utökning av aktiekapitalet och en 
ändring av det gemensamma aktieägaravtalet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-11-24 
 

Referens 
Dnr 2020/1200 

Sida 
2(2) 

Ekonomiavdelningens bedömning 
Bolaget har idag problem med likviditeten och att öka förskottsfaktureringen 
innebär ytterligare administration. En höjning av aktiekapitalet är en smidig 
lösning för att komma tillrätta med likviditetsproblemet. Bolagets 
aktiekapital är relativt lågt och höjningen innebär att Leksand Vatten AB 
skulle öka sitt aktiekapital med ytterligare 830.000 kr. Höjningen innebär 
inga ökade kostnader för kommunen.    
Ekonomiavdelningen bedömer därför att förslaget om utökat aktiekapital bör 
beviljas och att aktieägaravtalet revideras enligt förslag. Leksand Vatten AB 
är aktieägare och höjningen kommer ske via Leksand Vatten AB.    
Beslutet om utökning av aktiekapital förväntas fattas på stämman 2021.  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Leksands kommun godkänner en höjning av aktiekapitalet via Leksand 
Vatten AB samt revidering av aktieägaravtalet, under förutsättning att 
övriga kommuner fattar likalydande beslut. 

2. Uppdra till kommunens ombud att på kommande bolagsstämma för Dala 
Vatten och Avfall AB, rösta för utökning av aktiekapitalet till 4.000.000 
kr och revidering av aktieägaravtalet i enlighet med förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-24 
Reviderad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Förslag till reviderat aktieägaravtal  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Dala vatten och avfall AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 4 Dnr 2020/1182 

Ansökan om kommunal borgen för Sätergläntan 
Institutet för Slöjd och hantverk 

Beskrivning av ärendet 
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse den 30 
september 2020 ansökt om kommunal borgen. Under december och januari 
har Leksands sparbank och kommunen haft ett par gemensamma möten med 
Sätergläntan för att följa upp läget och bedöma likviditetsbehovet och 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
Sätergläntan inkom den 11 januari 2021 med en reviderad ansökan om 
borgen på 1,3 mkr vilken ersätter tidigare ansökan på 2,5 miljoner kronor.   
Sätergläntan har sedan tidigare en kommunal borgen, varav den senaste 
beviljades i januari 2019. Det nu gällande borgensbeslutet har en gradvis 
nedtrappning.  Borgensåtagandet uppgick till 600 000 kronor under  
2019-04-01—2020-03-31, 400 000 kronor under 2020-04-01—2021-03-31 
och under perioden 2021-04-01—2022-03-31 uppgår borgen till 200 000 
kronor.  
De villkor som ställts för borgensåtagandet har efterlevts och de flesta 
åtgärderna i handlingsplanen har verkställts och verksamheten utvecklades 
positivt fram till våren 2020. Sätergläntan har därför inte behövt utnyttja 
krediten.  
Verksamheten har nu i mycket hög utsträckning påverkats av covid-19 
genom minskat antal elever på både sommarkurserna och 
läsårsutbildningarna vilket bland annat inneburit en återbetalningsskyldighet 
för redan utbetalde bidrag från Myndigheten för Yrkesutbildning  
Kraftiga besparingar har gjorts under året men verksamheten förväntas ändå 
gå med ett större underskott både 2020 och 2021. För att säkra verksamheten 
ansöker Sätergläntan därför om en kommunal borgen för att trygga 
likviditeten under den uppkomna situationen och för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar utveckling för Sätergläntan.   
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Sektorns bedömning 

Utmaningar med resultat och likviditet 
Sätergläntan har drabbats hårt av effekterna av covid-19, både genom de 
restriktioner som införts för resor och sammankomster men även genom 
ökad konkurrens från andra utbildningar där utbudet har ökat som en åtgärd 
för att bromsa arbetslösheten och bidra till omställning.  
Sätergläntan konstaterar själva att en del studenter troligtvis har valt mer 
traditionella utbildningar i och med den annalkande lågkonjunkturen.  
Prognosen pekar på ett underskott på ca 0,9 miljoner kronor 2020 och 1,5 
miljoner kronor 2021 och en kredit kommer troligen vara nödvändig för att 
verksamheten ska kunna fortleva. Banken kommer inte ställa ut ytterligare 
kredit utan säkerhet utöver de 500 000 kronor som Sätergläntan idag har som 
checkkredit. De fastigheter Sätergläntan äger är redan relativt högt belånade 
och det finns därmed inget utrymme att ta upp ytterligare lån med 
fastigheterna som säkerhet.  
Föreningen får statsbidrag för att genomföra kurser och detta bidrag betalas 
ut månadsvis baserat på föregående års verksamhet. Bidraget är preliminärt 
och justeras i december beroende på utfall. Detta innebär att även om antalet 
studenter och kursdeltagare ökar rejält under 2022 kommer det fulla bidraget 
att utbetalas först i december 2022. Det är bland annat detta som gör att man 
har utmaningar med likviditeten i princip hela 2022 även om resultatet 
vänder. Även tidpunkten för faktureringen av framförallt sommarkurserna 
påverkar likviditeten för föreningen.  
Utan tillskott av likviditet kommer föreningen sannolikt behöva ansöka om 
konkurs eller rekonstruktion under 1:a halvåret 2021. Styrelsen har 
diskuterat frågan om rekonstruktion av verksamheten och bedömt att detta 
inte är en framkomlig väg då tillgångarna troligen skulle splittras upp och 
realiseras.   

Förutsättningar att vända utvecklingen 
Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och 
lönsamhetsmässigt. Föreningen har även en ny ledning och en aktiv styrelse 
som tagit tag i den strategiska planeringen och arbetar aktivt för att öka 
intäkterna och diversifiera finansieringen. Till följd av den uppkomna 
situationen har föreningen vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
för att reducera kostnader och effektivisera verksamheten, vilket kommer ge 
resultat även framgent.  
Den strategiska planen föreningen arbetar efter där verksamheten till 2022 
ska generera ett överskott bedöms vara realistisk. Det är samtidigt svårt att 
förutsäga framtida intresse för de utbildningar Sätergläntan erbjuder och om 
satsningen på ökad kommersiell verksamhet kommer att lyckas.  
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Sätergläntan kommer ansöka om amorteringsfrihet även för 2021 från 
Leksands Sparbank och Almi, och efter dialog med banken är bedömningen 
att amorteringsfrihet kommer beviljas, då det finns en tydlig ambition kring 
ett gemensamt ansvar. Vidare kommer korttidsarbete tillämpas till och med 
juni 2021 och en ny ansökan om omställningsstöd lämnas in. Föreningen 
arbetar aktivt med att hitta ytterligare finansiering och utnyttjar de 
stödåtgärder som finns att tillgå.  
Sätergläntan har en relativt stark balansräkning och klarar ett par år med 
underskott. Likviditeten är det som är utmaningen de närmaste två åren.  

Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands kommun är medlem i Sätergläntans ekonomiska förening. 
Sätergläntas verksamhet är värdefull både nationellt, regionalt och för 
Leksands kommun. Verksamheten är ett viktigt besöksmål och stärker 
attraktiviteten i kommunen samtidigt som man erbjuder unik utbildning 
inom högt specialiserade hantverksyrken.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för att kunna 
erhålla ett kommunalt borgensåtagande.  

Samlad bedömning 
Ekonomiavdelningen bedömer att ett borgensåtagande innebär en risk mot 
bakgrund av det snabba intäktsbortfall som föreningen drabbats av. 
Framtiden är osäker både vad gäller utvecklingen av pandemin, 
konjunkturen och antalet sökande till de kurser skolan erbjuder.  
Sätergläntan var samtidigt på väg att bygga upp en mer solid ekonomisk bas 
innan pandemin bröt ut. Avdelningen gör därför bedömningen att det finns 
goda förutsättningar för föreningen att komma tillrätta med de ekonomiska 
problem man har under 2020–2021 redan under 2022, även om problemen 
med likviditeten följer med in i 2022. Läget har förbättrats under hösten och 
föreningen har beviljats omställningsstöd och den reviderade ansökan om 
borgen bygger på att föreningen erhåller amorteringsfrihet från Leksands 
Sparbank och Almi. Avdelningen gör därför bedömningen att kommunen 
kan ingå ett borgensåtagande som trappas ner gradvis från 2023. 
Föreningen har under december och januari arbetat med olika scenarier och 
har en bra beredskap och planering framåt. Ansökan om borgen tar inte höjd 
för det värsta scenariot man skisserat på då bedömningen är att det i så fall 
kommer krävas en total omställning av verksamheten.   
Ett borgensåtagande bör täcka de behov verksamheten har och vara så 
långsiktigt att det finns förutsättningar för verksamheten att vända 
utvecklingen och återbetala krediten.  
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Ett åtagande bör därför uppgå till 1,3 miljoner kronor 2021 och 2022 för att 
sedan minska till 800 000 kronor från 2023, 300 000 från 2024 och helt 
avslutas den 31 december 2024. Faller det bästa scenariot ut kommer hela 
krediten troligen inte behöva utnyttjas.  
Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att de 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen och 
till Sätergläntans bankkontakt. Ett nytt åtagagade ersätter det nu gällande 
beslutet. 

Yrkanden 
Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 2 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2020-09-30 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2021-01-11 
Handlingsplan efter Coronakrisen – komplettering 
Budget 2021–2022 
Tre budgetalternativ 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 miljoner kronor 

under 2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 800 000 kronor, 
under 2024 till 300 000 kronor för att avslutas helt den 31 december 
2024. Det nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut  
2019-02-18 § 4.  

2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen 
och till Sätergläntans bankkontakt. 

3. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Utökad borgen Sätergläntan 

Beskrivning av ärendet 
Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk, har i en skrivelse den 30 
september 2020 ansökt om kommunal borgen. Under december och januari 
har Leksands sparbank och kommunen haft ett par gemensamma möten med 
Sätergläntan för att följa upp läget och bedöma likviditetsbehovet och 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
Sätergläntan inkom den 11 januari 2021 med en reviderad ansökan om 
borgen på 1,3 mkr vilken ersätter tidigare ansökan på 2,5 mkr.   
Sätergläntan har sedan tidigare en kommunal borgen, varav den senaste 
beviljades i januari 2019. Det nu gällande borgensbeslutet har en gradvis 
nedtrappning. Borgensåtagandet uppgick till 600 000 kronor under 2019-04-
01—2020-03-31, 400 000 kronor under 2020-04-01—2021-03-31 och under 
perioden 2021-04-01—2022-03-31 uppgår borgen till 200.000 kr. 
De villkor som ställts för borgensåtagandet har efterlevts och de flesta 
åtgärderna i handlingsplanen har verkställts och verksamheten utvecklades 
positivt fram till våren 2020. Sätergläntan har därför inte behövt utnyttja 
krediten.  
Verksamheten har nu i mycket hög utsträckning påverkats av covid-19 
genom minskat antal elever på både sommarkurserna och 
läsårsutbildningarna vilket bland annat inneburit en återbetalningsskyldighet 
för redan utbetalde bidrag från Myndigheten för Yrkesutbildning  
Kraftiga besparingar har gjorts under året men verksamheten förväntas ändå 
gå med ett större underskott både 2020 och 2021. För att säkra verksamheten 
ansöker Sätergläntan därför om en kommunal borgen för att trygga 
likviditeten under den uppkomna situationen och för att säkerställa en 
långsiktigt hållbar utveckling för Sätergläntan.  

Avdelningens bedömning 
Utmaningar med resultat och likviditet 
Sätergläntan har drabbats hårt av effekterna av covid-19, både genom de 
restriktioner som införts för resor och sammankomster men även genom 
ökad konkurrens från andra utbildningar där utbudet har ökat som en åtgärd 
för att bromsa arbetslösheten och bidra till omställning.  
Sätergläntan konstaterar själva att en del studenter troligtvis har valt mer 
traditionella utbildningar i och med den annalkande lågkonjunkturen.  
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Leksands kommun 
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2021-01-11 
 

Referens 
Dnr 2020/1182  

Sida 
2(4) 

Prognosen pekar på ett underskott på ca 0,9 mkr 2020 och 1,5 mkr 2021 och 
en kredit kommer troligen vara nödvändig för att verksamheten ska kunna 
fortleva. Banken kommer inte ställa ut ytterligare kredit utan säkerhet utöver 
de 500.000 kronor som Sätergläntan idag har som checkkredit. De 
fastigheter Sätergläntan äger är redan relativt högt belånade och det finns 
därmed inget utrymme att ta upp ytterligare lån med fastigheterna som 
säkerhet.  
Föreningen får statsbidrag för att genomföra kurser och detta bidrag betalas 
ut månadsvis baserat på föregående års verksamhet. Bidraget är preliminärt 
och justeras i december beroende på utfall. Detta innebär att även om antalet 
studenter och kursdeltagare ökar rejält under 2022 kommer det fulla bidraget 
att utbetalas först i december 2022. Det är bland annat detta som gör att man 
har utmaningar med likviditeten i princip hela 2022 även om resultatet 
vänder. Även tidpunkten för faktureringen av framförallt sommarkurserna 
påverkar likviditeten för föreningen.  
Utan tillskott av likviditet kommer föreningen sannolikt behöva ansöka om 
konkurs eller rekonstruktion under 1:a halvåret 2021. Styrelsen har 
diskuterat frågan om rekonstruktion av verksamheten och bedömt att detta 
inte är en framkomlig väg då tillgångarna troligen skulle splittras upp och 
realiseras.   
Förutsättningar att vända utvecklingen 
Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och 
lönsamhetsmässigt. Föreningen har även en ny ledning och en aktiv styrelse 
som tagit tag i den strategiska planeringen och arbetar aktivt för att öka 
intäkterna och diversifiera finansieringen. Till följd av den uppkomna 
situationen har föreningen vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 
för att reducera kostnader och effektivisera verksamheten, vilket kommer ge 
resultat även framgent.  
 
Den strategiska planen föreningen arbetar efter där verksamheten till 2022 
ska generera ett överskott bedöms vara realistisk. Det är samtidigt svårt att 
förutsäga framtida intresse för de utbildningar Sätergläntan erbjuder och om 
satsningen på ökad kommersiell verksamhet kommer att lyckas.  
Sätergläntan kommer ansöka om amorteringsfrihet även för 2021 från 
Leksands Sparbank och Almi, och efter dialog med banken är bedömningen 
att amorteringsfrihet kommer beviljas, då det finns en tydlig ambition kring 
ett gemensamt ansvar. Vidare kommer korttidsarbete tillämpas till och med 
juni 2021 och en ny ansökan om omställningsstöd lämnas in. Föreningen 
arbetar aktivt med att hitta ytterligare finansiering och utnyttjar de 
stödåtgärder som finns att tillgå.  
Sätergläntan har en relativt stark balansräkning och klarar ett par år med 
underskott. Likviditeten är det som är utmaningen de närmaste två åren.  
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Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands kommun är medlem i Sätergläntans ekonomiska förening. 
Sätergläntas verksamhet är värdefull både nationellt, regionalt och för 
Leksands kommun. Verksamheten är ett viktigt besöksmål och stärker 
attraktiviteten i kommunen samtidigt som man erbjuder unik utbildning 
inom högt specialiserade hantverksyrken.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för att kunna 
erhålla ett kommunalt borgensåtagande.  
Samlad bedömning 
Ekonmiavdelningen bedömer att ett borgensåtagande innebär en risk mot 
bakgrund av det snabba intäktsbortfall föreningen drabbats av. Framtiden är 
osäker både vad gäller utvecklingen av pandemin, konjunkturen och antalet 
sökande till de kurser skolan erbjuder.  
Sätergläntan var samtidigt på väg att bygga upp en mer solid ekonomisk bas 
innan pandemin bröt ut. Avdelningen gör därför bedömningen att det finns 
goda förutsättningar för föreningen att komma tillrätta med de ekonomiska 
problem man har under 2020–2021 redan under 2022, även om problemen 
med likviditeten följer med in i 2022. Läget har förbättrats under hösten och 
föreningen har beviljats omställningsstöd och den reviderade ansökan om 
borgen bygger på att föreningen erhåller amorteringsfrihet från Leksands 
Sparbank och Almi. Avdelningen gör därför bedömningen att kommunen 
kan ingå ett borgensåtagande som trappas ner gradvis från 2023. 
Föreningen har under december och januari arbetat med olika scenarier och 
har en bra beredskap och planering framåt. Ansökan om borgen tar inte höjd 
för det värsta scenariot man skisserat på då bedömningen är att det i så fall 
kommer krävas en total omställning av verksamheten.   
Ett borgensåtagande bör täcka de behov verksamheten har och vara så 
långsiktigt att det finns förutsättningar för verksamheten att vända 
utvecklingen och återbetala krediten. Ett åtagande bör därför uppgå till 1,3 
mkr 2021 och 2022 för att sedan minska till 800.000 kr från 2023, 300.000 
från 2024 och helt avslutas den 31/12 2024. Faller det bästa scenariot ut 
kommer hela krediten troligen inte behöva utnyttjas.  
Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att de 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv som nu 
gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till kommunen och 
till Sätergläntans bankkontakt. Ett nytt åtagagade ersätter det nu gällande 
beslutet. 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Sätergläntan ett totalt borgensåtagande på 1,3 mkr under 

2021 och 2022. Under 2023 uppgår åtagande till 800.000 kr, under 
2024 till 300.000 kr för att avslutas helt den 31 december 2024. Det 
nya beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 4. 
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2. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs enligt de lånedirektiv 
som nu gäller och att ekonomisk information skickas kvartalsvis till 
kommunen och till Sätergläntans bankkontakt. 

3. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att 
underteckna/firmateckna borgenshandlingarna 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-11 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2020-09-30 
Ansökan om kommunalt borgenslöfte 2021-01-11 
Handlingsplan efter Coronakrisen – komplettering 
Budget 2021–2022 
Tre budgetalternativ 2021 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sätergläntan ekonomisk förening 
Ekonomiavdelningen 
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Sätergläntan Institutet för Slöjd och hantverk 

Knipbodarna 119 
793 41 Insjön 
0247-645 70 . info@saterglantan.se  

Sätergläntan i spåren av  
Coronakrisen 

Året 2020 har präglats av den Coronapandemi som drabbat oss alla. Under hösten 
ansökte Sätergläntan om en kommunal borgen. Tillsammans med tjänstemän från 
Leksands sparbank och Leksands kommun har underlag tagits fram och diskuterats. 
Det har gjorts tre scenarios där ett var en snabb och positiv återhämtning, det andra 
mer ett normalår och det tredje var beräknat utifrån en sen återhämtning från Coro-
napandemin. Under vintern har smittspridningen ökat till proportioner som ingen 
hade förutspått. Det är därför vi har fortsatt att arbeta efter det tredje och mest pes-
simistiska alternativet, vilket också förutsätter ett stöd av en kommunal borgen. I det 
scenariot tror vi inte att Sätergläntan återhämtat sig till fullo förrän 2023. Det är det 
år som vi så gärna vill fira Sätergläntans 100 åriga historia.  

Härmed ansöker Sätergläntan om en kommunal borgen på 1,3 miljoner kronor. 

Kort om Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk. 

Sätergläntan har sedan 1923 varit ett kunskapscentrum och mötesplats med stark po-
sition inom slöjd och hantverk nationellt och internationellt. Den huvudsakliga verk-
samheten är att bedriva utbildningar och kurser inom smide, trä, sömnad och väv-
ning som alla har en grund i ursprungliga material, tekniker och handaskicklighet. 
Kunskap och hållbarhet genomsyrar allt lärande. Det ligger i linje med Unescos beva-
rande av det Immateriella kulturarvet och FN:s globala mål Agenda 2030 med fokus 
på Hållbar konsumtion och produktion. 

 

Sätergläntan ägs av en den ekonomiska föreningen Sätergläntan Hemslöjdens gård, 
där en stor del av medlemmarna är hemslöjdsföreningar i landet, Leksands kommun 
och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). 

Ekonomi baseras på långa och korta utbildningarna 

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk bedriver 1 till 3: åriga eftergymnasiala 
konst och kulturutbildningar. De berättigar till statsstöd, studieavgifter och står un-
der tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) samt studiemedel för de stu-
derande. Utbildningsomgångarna beviljas för 6 år i taget och idag har Sätergläntan 
beviljats 58 årsplatser. Sätergläntan bedriver också korta utbildningar från 1 vecka på 
sommaren till 5 och 20 veckor på distans under läsåret. De studerande har tillgång 
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till boende inom området och restaurangen Elsa och Wilma som serverar frukost och 
lunch.  

Statsstöd beräknas utifrån det förra årets resultat och ett preliminärt belopp betalas 
ut varje månad. I december månad får vi extra tilldelning om resultatet varit bättre 
än beräknat och på motsvarande sätt minskas statsstödet vid ett sämre resultat. Det 
innebar för år 2020 ett minskade statsstöd med 640 tkr då endast hälften av som-
markurserna kunde genomföras och att färre studerande kunde inleda studierna. Or-
saken var i båda fallna reserestriktioner och stängda gränser på grund av Coro-
napandemin.  

Det preliminära statsbidraget för 2021 kommer att nu att minskas. Denna eftersläp-
ning påverkar även 2022 och även 2023 beroende på hur läsårsplatserna och de 
korta kurserna fylls upp. Det finns en risk att 2021 kommer att vara starkt påverkad 
av Coronarestriktioner, vilket är en orsak till att ett troligt ”normalår” inte kommer 
att inträffa förrän 2023. Vi ser dock en positiv trend i intresset för slöjd och hantverk. 
I dag har över 200 personer anmält sig till sommarens kurser ca 320 platser. 

Vi har inte räknat med att externa intäkter från konferenser, event och egna kurser 
då osäkerheten är stor när smittspridningen avtar. Restaurangen har också svårt att 
bidra med något ekonomiskt tillskott av samma skäl. Vi har naturligtvis förhopp-
ningar att kunna öppna upp verksamheten så fort som möjligt. Vi har ändå räknat 
med att kunna genomföra en Fiberfestival om ull och lin under sommaren 2022. En 
förstudie är beviljad av Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH). 

Vi har hittills nyttjat alla tillgängliga stöd och kommer att ansöka om förlängning av 
dem: 

- Amorteringsfrihet från Leksands sparbank och Almi Företagspartner 

- Korttidsarbete, ska sökas till och med juni 2021 

- Omställningsstöd, eller liknande för 2021 

Därutöver råder köpstopp och alla investeringar och åtgärder skjuter vi framåt i ti-
den. Personalen har minskats genom att tre lärare och en administrativ resurs har 
slutat. Inga tjänster har återbesatts utan lärartjänster köps vid behov. Det kommer 
att ske fler förändringar bland personalen framöver i form av pensionering och upp-
sägning av en tjänstledighet. Det kommer också att vara nödvändigt med andra for-
mer av personalförändringar genom ändrade tjänstgöringsgrader och eventuella upp-
sägningar. Sätergläntan är tyvärr inte berättigad till Kulturstöd, då utbildningar sor-
terar under Utbildningsdepartementet. Vi bevakar naturligtvis möjligheten till alter-
nativa finansieringar. 

Nutid och framtid 

Motiven till en kommunal borgen är idag att dels säkra likviditeten och dels säker-
ställa en långsiktig hållbar ekonomi. Målet är att:  

• Säkerställa en god likviditet och verka för att verksamheten ska återhämta sig   

• Bevara och underhålla Sätergläntan som en unik kulturmiljö och besöksmål 
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Målet på lång sikt är en hållbar ekonomi, där verksamheten ska generera ett över-
skott på 4 procent av omsättningen per år och en soliditet på lägst 30 procent. 
 
Planeringen för de kommande åren påverkas helt av det tapp vi fått under Coro-
napandemin. Det beräknade resultatet för ”Dagens budget” 2021 blir -1,6 miljoner. 
Det minskade preliminära statsstödet för de 47 studerande från 2020 kommer att på-
verka år 2021 mycket negativt, även om vi kan anta fler studerande på läsåret och 
fyller de korta kurserna. Om alternative 2 ”Corona” blir verklighet med färre antagna 
på läsåret (45) och färre som går de korta kurserna (180) så måste verksamheten 
krympas till ett minimum och det blir svårt att vända utvecklingen. Det är dock inte 
ett scenario som vi tror på. De beräkningar som gjort är återhållsamma och det finns 
stort utrymme för ekonomiskt tillskott utöver utbildningarna.  
 
I skrivande stund har vaccineringarna inletts, men det görs också förberedelser för 
fortsatta restriktioner och det är högts osäkert hur framtiden kommer att te sig. Trots 
allt förväntar vi oss att kunna lägga grunden för en återhämtning under 2021 och att 
ett mer positivt resultat kan skönjas år 2022, se alternativ 3 ”Bättre än förväntat”. Vi 
kommer att erbjuda egna kurser, konferens och företagsevent så fort som pandemin 
tillåter. Pandemin har påskyndat effektiviseringar på olika sätt genom digitalisering. 
Ambitionen är att fortsätta inkludera digitala arbetssätt i undervisningen, kunskaps-
spridning, virtuella utställningar, försäljning och i administrationen. Sätergläntan är 
som kulturmiljö också ett unikt besöksmål som är viktig att utveckla tillsammans 
med andra intressenter i bygden. Med den framtidstron kan vi fira Sätergläntan 100 
år under 2023 med ett resultat som vi hade innan Coronapandemin slog till. 
 
Sammanfattningsvis kan följande konstateras 

1 Sätergläntan hade 2019 ett av sina bästa år verksamhets- och lönsamhetsmässigt. 

2 Ny ledning och en aktiv styrelse tog krafttag med den strategiska planeringen. 

3 Starten av år 2020 var fylld av tillförsikt både på kort och lång sikt. 

4 Coronapandemin medförde i ett slag att planer och strategier fick läggas åt sidan 
för arbetet med att finna en "övervintringsmodell". 

5 Anledningen till Sätergläntans behov av likviditetsförstärkning är alltså till 100 % 
Coronarelaterad. 

6 Intresset för Sätergläntans utbildningar är fortsatt mycket stort, vilket inte minst 
intresset för kommande sommars kurser visar. 

7 Den ekonomiska föreningen har inga kapitalstarka medlemmar utan deras insatser 
är i huvudsak av ideell natur. Styrelsen har under 2020 inlett ett arbete för att finna 
ett starkare långsiktigt ägande där det ska finnas muskler för tillskott av kapital vid 
behov. Det arbetet har givetvis helt blockerats av pandemin. 

8 Den ekonomiska föreningen har en stark balansräkning som gör det möjligt att tåla 
ett par års underskott utan att bli tvungen att begära föreningen i konkurs på grund 
av Insufficiens.  
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9 Den för dagen aktuella situationen är, att föreningen under våren ser att bolaget 
kommer att bli Insolvent på grund av brist på likviditet/förmåga att betala löpande 
förfallande skulder och skatter. 

10 Utan likviditetstillskott kommer styrelsen sannolikt under första kvartalet att be-
höva ansöka om konkurs eller rekonstruktion för föreningen. 

11En samlad bedömning från styrelsen sida är att en rekonstruktion, av Sätergläntans 
mycket uppskattade och internationell erkända verksamhet, inte kommer att vara 
möjlig utan att tillgångarna bedöms splittras upp och realiseras. 

Som nämnts ovan ansöker vi en kommunal borgen, där motiven är att dels säkra lik-
viditeten för den uppkomna situationen, dels säkerställa en långsiktig hållbar framtid 
för Sätergläntan. 

Sätergläntan 2021-01-11 

 
Monika Jönsson  
verksamhetschef 
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Sätergläntans handlingsplan i 
spåren efter Coronakrisen - 

komplettering 

Sätergläntans framtidsplaner 

En ansökan om en kommunal borgensansökan har för en tid sedan skickats in 
till Leksands kommun. Under ett möte med företrädare för kommunen och 
för Sätergläntan diskuterades den ekonomiska situationen och 
framtidsutsikterna. I detta dokument förtydligas denna diskussion och den 
budget för 2021 och en prognos för 2022 som efterfrågades, se bilaga Budget 
2021–2022. 

Kort om situationen 

Detta år har påverkat Sätergläntans ekonomiska situation mycket negativt. 
Jämfört med år 2019 kommer det beräknade resultatet att minskas med en 
miljon. Det beror helt på effekter av Coronapandemin. Sedan mars 2020 finns 
inga intäkter från externa arrangemang, restaurangen och kursavgifter. 
Reserestriktion, stängda gränser och stor oro gjorde att knappt hälften av 
sommarkurserna kunde genomföras. Antagningen till läsårsutbildningen 
påverkades av samma restriktioner och endast 50 studerande antogs, trots 
samma antal sökande som ett normalt år. Halveringen av antalet deltagare till 
sommarkurserna och minskade antal studerande på läsåret kommer att 
resultera i en återbetalningsskuld av statsstödet till Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH). Den skulden beräknas till 580 000 kr. 

Höstterminen inleddes med stor försiktighet för att skydda utbildningarna, 
internatet och undvika smittspridning. Succesivt har vi öppnad upp 
verksamheteten för besökare och gäster till restaurangen. En marknadsdag i 
begränsad skala är också planerad till första helgen i december. I skrivande 
stund har smittspridningen återigen tagit fart. Det är mycket osäkert om vi 
kan öppna upp verksamheten som planerat. Vi vet ännu inte det faktiska 
utfallet av återbetalningen till MYH, effekterna av det sökta 
omställningsstödet och en eventuell förlängning av Korttidsarbetet. 

Vikten av en kommunal borgen 

För några år sedan, läsåret 2017, ansökte Sätergläntan om en kommunal 
borgensförbindelse. Den beviljades till 1 miljon kronor och skrivs ner med 
200 000 kr/år och nu, år 2020, uppgår den till 400 000 kr. 
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Sätergläntan har varit mycket mån om att undvika att nyttja krediten. 
Verksamhetens resultat har varit låga, dock har en positiv trend kunnat 
skönjas. Den ekonomiska osäkerheten påverkar planeringen av verksamheten 
starkt. Det är svårt att göra långsiktiga investeringar, avsätta en buffert för 
oförutsedda kostnader samt att lindra en ständig oro bland personal och 
ledning. Den återstående krediten kommer att vara värdefull inför avslutet på 
2020, då likviditeten kommer att minska drastiskt.  

Vi är naturligtvis öppna för att diskutera formerna för en borgensförbindelse 
och har stor förståelse att summan 2,5 miljoner kanske inte är möjlig. För oss 
är alla former av stöd till stor hjälp. Vi för också ett samtal med Sveriges 
Hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) om olika samarbeten. Det planeras 
också samarbeten med andra intressenter och att genomföra olika former av 
insamlingar.  

Ett alternativ, som vi föreslår Leksands kommun, är att utvidga det nuvarande 
borgensåtagandet i lämplig omfattning och att vi kan diskutera villkoren för 
det. 

Prognoser för framtiden 

Till läsåret 2020 råder en liknande situation som 2017, med skillnaden att den 
prekära ekonomiska situationen beror på Coronaepidemin. Motiven till en 
kommunal borgen är idag att dels säkra likviditeten för den uppkomna 
situationen, dels säkerställa en långsiktig hållbar ekonomisk plattform. 

Målet på kort sikt är en långsiktigt hållbar och sund ekonomi. 

 Säkerställa för en god likviditet, för att få arbetsro att utveckla verksamheten i 

positiv riktning i enlighet med den Strategiska planen 

 Bevara och underhålla Sätergläntan som en unik kulturmiljö och besöksmål 

 
Målet på lång sikt är också att 

 Verksamheten ska generera ett överskott på 4 procent av omsättningen per år och 

en soliditet på lägst 30 procent 

Planeringen för de kommande åren påverkas helt av det tapp vi fått under 
2020. Budgeten för 2021 och i prognosen för 2022 har sikte på ett 100 års 
firande 2023, se bilaga Budget 2021–2022. I uppställningen redovisas 
resultaten för 2018 och 2019, där det senare året var mer positivt och vi hade 
en positiv trend i sikte. Så år 2020 medförde Coronaepidemin ett bakslag och 
rejält minusresultat. Under året 2021 förväntas verksamheten återhämtas sig 
och lägga grunden för ett positivt resultat 2022 i likhet med år 2019.  
Verksamhetsplanen för 2021 kommer att vara anpassad efter de rådande 
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förhållandena. De insatser och aktiviteter som vi formulerat i den Strategiska 
planen för 2019–2024 ligger till grund för det framtida arbetet, men kommer 
att anpassas efter de ekonomiska förhållandena.  
 
Personal och köpta tjänster av slöjdföretagare 
Personal, de anställda och de köpta lärartjänsterna ligger i samma omfattning 
som tidigare. Den organisation som Sätergläntan har är anpassad för läsåret, 
sommarkurserna och underhåll av kulturmiljön. Vi har en ambition att 
utveckla mer utåtriktade event för närboende, besökare och företag. Det får vi 
inleda med att genomföra i befintlig organisation. På sikt behöver vi en resurs 
som kan fokusera på marknadsföring och försäljning. 
 
Utvecklingsprojekt 
Under 2020 kommer två utvecklingsprojekt att avslutas. I Budget 2021–2022 
anges det i not 5 respektive not 2. För projektet SlöjdLab pågår en diskussion 
om förlängning till sommaren 2021.  Det pågår diskussioner med 
projektfinansiärer som Region Dalarna och Nämnden för hemslöjdsfrågor 
(NFH) om eventuella projekt. Det ligger i linje med Sätergläntas ambition att 
vara ett kluster för slöjd och hantverk och driva utvecklingen av hållbar 
konsumtion och produktion framåt (mål 12 i Agenda 2030). 
 
Hållbar ekonomi 
Under året har stora besparingar gjorts genom att inte anställa extra personal, 
minimerat extern service, underhåll och inköp. Det har varit nödvändigt för 
att klara ekonomi så bra som möjligt. Dessa besparingar och ändrade 
arbetssätt och medfört att grunden har lagts för en hållbar ekonomi. 
Sätergläntan har också inlett strategiska dialoger med medlemmarna i den 
ekonomiska föreningen som också är ägare.   
 
Event och kommersiell verksamhet 
Sätergläntans ekonomi är starkt beroende av de statsstöd som utbildningarna 
genererar. Ambitionen är att öka intäkterna med nya koncept för kommersiell 
verksamhet. Under 2020 har vi endast i begränsad omfattning erbjudit extern 
verksamhet i samarbete med bland annat hemslöjdskonsulenterna. På 
motsvarande sätt planeras endast kommersiella aktiviteter i begränsad 
omfattning för år 2021. Det råder fortfarande stor osäkerhet om spridningen 
av Coronaviruset och de nuvarande restriktionerna kommer troligtvis att 
begränsa hela nästa år. År 2022 planerar vi däremot att ha kommersiell 
verksamhet i samma omfattning som för år 2019. Förutom evenemanget 
”Fiberfest” diskuteras också Slöjdledarutbildningar, företagsevent och att 
medverka till slöjdföretagarnas butik. 
 
Effektivisera och utveckla genom digitalisering 
Denna Coronaepidemi har medfört att digitaliseringen fått stor betydelse i 
Sätergläntans verksamhet. Datortekniken används numera i 
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distansundervisningen, möten och seminarium liksom för kommunikation 
och som gränssnitt för att erbjuda kurser och utbildningar. Behovet av 
utrustning och utveckling har därmed accentuerats och kommer att ta 
resurser i anspråk.  
 
Framtidstro trots allt 
Enligt de prognoser som beskrivs i bilagan kommer resultatet för år 2020 att 
bli närmare minus en miljon. År 2021 kommer också att påverkas av 
Coronarestriktioner och stor osäkerhet. Vi kommer att sätta fokus på att 
genomföra utbildningarna och endast i begränsad omfattning ha externa 
erbjudanden. Det kommer också att påverka resultatet. Däremot ser vi att 
2022 mycket väl blir ett år då vi återhämtat verksamheten och förväntas 
generera ett positivt resultat i likhet med år 2019.  

År 2023 är det 100 år sedan Systrarna Långbergs startande den första 
vävutbildningen här på Sätergläntan. Det vill vi fira. Idag har vi ingen 
budgetpost för det, men vi planerar för att hitta finansiering.  

Som nämnts ovan är vi starkt beroende av en kommunal borgen, där motiven 
är att dels säkra likviditeten för den uppkomna situationen, dels säkerställa en 
långsiktig hållbar ekonomisk plattform. 

 

 

Insjön 2020-11-10 

 
 
Monika Jönsson  
verksamhetschef 
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Budgetförslag Beräkn. resultat Budget 2021 Budget 2022 Budget 2022 vt2021 47 studenter varav 23 boende per 2020-10-27
2020 47 stud vt 55 studerande Enligt likvid. ht2021 55 studenter varav 35 boende

inkl. återbet MYH 55 stud ht 35 boende Coronabudget 2022 55 studenter varav 35 boende
2021

RÖRELSENS INTÄKTER Enligt likviditet/Coronabudget 2021 så beräknas 2022 som följer:
Nettoomsättning vt 2022 46 studenter varav 23 boende

3001 Försäljn inom SE 25% 8 292 0 0 0 ht 2022 55 studenter varav 35 boende
3010 Inack långa kurser 684 041 535 500 661 500 535 500
3011 Inack korta kurser 515 973 868 500 1 051 000 1 068 000
3012 Fsg kök 12%, evenemang 3 482 0 45 000
3013 Fsg kök 12% 106 854 275 000 275 000 280 000
3015 Fsg kök momsfri 874 915 1 308 900 1 614 900 1 481 500
3019 Anmäln. Avgifter 130 000 0 0 0
3020 Studerandeavg läsår 530 000 510 000 825 000 825 000 Studerandeavgiften höjd till 15 tkr/studerande
3021 Kursavgift kortkurs 976 900 1 631 200 1 983 200 2 450 400
3023 Kursmaterial långa utbildningar 312 646 150 000 150 000 160 000
3025 Kursmaterial korta kurser 15 867 20 000 20 000 0
3042 Förs evenemang 25% -3 120 0 330 000 350 000
3540 Påminnelseavgift Kund 3 300 2 000 2 000 0
3600 Rörelsens sidointäkter 0 85 000 0 0
3650 Fakt studieresor 0 30 000 30 000 0

Summa övr konton 3690,3740 2 039 0 0 0
Summa nettoomsättning 4 161 189 5 416 100 6 987 600 7 150 400

Summa aktiverat arbete för egen räkn 27 537 0 0 0

Övriga rörelseintäkter
3985 Erhållna statliga bidrag (långa kst 1) 5 408 023 5 202 979 5 611 056 5 105 550
3985 Erhållna statliga bidrag (korta kst 8) 1 007 998 1 323 000 1 511 250 1 920 000
3986 Allm arvsfonden 1 596 478 0 0 0
3987 Erhållna kommunala bidrag 40 000 40 000 40 000 40 000
3988 Erhållna bidrag för personal 301 803 0 0 0
3990 Övr erhållna bidrag 407 097 0 0 0

Summa övriga konton 3994, 3999 0 0 0 0
Summa övriga rörelseintäkter 8 761 399 6 565 979 7 162 306 7 065 550

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 12 950 125 11 982 079 14 149 906 14 215 950

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4013 Inköp mat -591 982 -700 000 -700 000 -810 000
4020 Underv mtrl långa -268 992 -270 000 -270 000 -280 000
4023 Kursmtrl korta -13 319 -10 000 -10 000 0
4041 Inköp evenemang 0 0 0 -260 000
4611 Resekostn. köpta lärartjänster -16 757 -30 000 -30 000 -30 000
4613 Köpta tjänster Kök -52 607 0 0 0
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4951 Studieresor elever -107 950 -60 000 -60 000 -66 000
Summa råvaror och förnödenheter -1 051 607 -1 070 000 -1 070 000 -1 446 000

BRUTTOVINST 11 898 518 10 912 079 13 079 906 12 769 950

Summa övriga externa kostnader -3 108 600 -3 185 200 -3 185 200 -3 300 000

Personalkostnader
4610 Köpta lärartjänster -1 321 927 -1 723 474 -1 883 474 -2 240 000
7020 Löner fast anställd personal -6 960 775 -6 063 663 -6 063 663 -6 063 663

Summa personalkostnader -8 282 702 -7 787 137 -7 947 137 -8 303 663

Summa avskrivningar -922 463 -935 650 -935 650 -935 650

Övriga rörelsekostnder
7960 Valutakursförluster -1 771 -3 500 -3 500 0

Summa övriga rörelsekostnader -1 771 -3 500 -3 500 0

Finansiella poster
8360 Inkassokostnader -1 160 0 0 0
8390 Övriga finansiella intäkter 1 114 0 0 0
8410 Räntekostnader för skulder -487 813 -520 000 -520 000 -520 000
8423 Räntekostn. Skatter och avgifter -219 0 0 0

Summa finansiella poster -488 078 -520 000 -520 000 -520 000

Bokslutsdisposition
8850 Förändring av överavskrivning 0 0 0

Summa Bokslutsdisposition 0 0 0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -13 855 221 -13 501 487 -13 661 487 -14 505 313

RESULTAT -905 096 -1 519 408 488 419 -289 363

Mål 4% -6,99% -12,68% 3,45% -2,04%
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Sätergläntan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
2021

Dagens budget Corona Bättre än förväntat

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning Alternativ 1 "Dagens budget"

0 0 0 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 50 studenter varav 30 boende
Kommersiellt evenemang inkl mat o logi 0 0 300 000 Korta kurser: 320 deltagare

0 0 0 MYH bidrag enl följande:
3010 Inack långa kurser 493 500 451 500 535 500 50 läsårsplatser
3011 Inack korta kurser 868 500 434 250 1 231 000 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
3012 Fsg kök 12%, evenemang 0 0 0 Distanskurser: 12 årsplatser
3013 Fsg kök 12% 275 000 0 275 000
3014 Försäljn evenemang 25% 0 0 0 Personalkostnad - beräknat på dagens personalstyrka inklusive Slöjdlab 575 tkr. 
3015 Fsg kök momsfri 1 246 900 925 700 1 548 900 Korttidsarbete 6 mån 
3019 Anmäln. Avgifter 0 0 0 Notering: Skillnad mot tagen budget är MYH bidrag för Korta kurser 8 årsplatser, 600 tkr + preliminärt korttidsarbete 330tkr=930tkr mer i intäkter
3020 Studerandeavg läsår 485 000 460 000 525 000
3021 Kursavgift kortkurs 1 631 200 903 600 2 450 400 Alternativ 2 "Corona"
3023 Kursmaterial långa utbildningar 150 000 150 000 150 000 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 45 studenter varav 25 boende
3025 Kursmaterial korta kurser 20 000 20 000 20 000 Korta kurser: 180 deltagare
3041 Förs. Tjäns SE 25% 0 0 0 MYH bidrag enl följande:
3042 Förs evenemang 25% 0 0 0 46 läsårsplatser 
3540 Påminnelseavgift Kund 2 000 2 000 2 000 Korta kurser: 4,48 årsplatser (180 deltagare)
3600 Rörelsens sidointäkter 85 000 0 0 Distanskurser: 6 årsplatser
3650 Fakt studieresor 30 000 30 000 30 000

Summa övr konton 3690,3740 0 0 0 Korttidsarbete 12 mån (om möjligt) och 1 tjänst borttagen 500tkr (kök) 
Summa nettoomsättning 5 287 100 3 377 050 7 067 800 I det här fallet behöver vi se över alla tjänster.

Alternativ 3 "Bättre än förväntat"
Övriga rörelseintäkter vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 58 studenter varav 35 boende

3960 Valutavinst ford/skuld rörelse 0 0 0 Korta kurser: Fullbokade 40 kurser, 480 deltagare 
3985 Erhållna statliga bidrag (långa kst 1) 5 415 000 5 010 600 5 667 750 MYH bidrag enl följande:
3985 Erhållna statliga bidrag (korta kst 8) 1 920 000 1 344 000 1 920 000 52,5 läsårsplatser
3986 Allm arvsfonden 726 000 726 000 726 000 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
3987 Erhållna kommunala bidrag 40 000 40 000 40 000 Distanskurser: 12 årsplatser
3988 Erhållna bidrag för personal 0 0 0
3990 Övr erhållna bidrag 0 0 0 Kommersiellt evenemang på hösten - "Fiberfestival" tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Summa övriga konton 3994, 3999 0 0 0 Personalkostnad - ökar något pga flera kurser och ett evenemang
Summa övriga rörelseintäkter 8 101 000 7 120 600 8 353 750

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 388 100 10 497 650 15 421 550

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Inköp Kommers. evenemang inkl mat o logi 0 0 -210 000

4013 Inköp mat -700 000 -525 000 -840 000
4020 Underv mtrl långa -270 000 -270 000 -270 000
4023 Kursmtrl korta -10 000 -10 000 -10 000
4033 Inköp böcker 0 0 0
4041 Inköp evenemang -16 500 -16 500 -16 500
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4611 Resekostn. köpta lärartjänster -30 000 -30 000 -30 000
4613 Köpta tjänster Kök 0 0 0
4951 Studieresor elever -66 000 -66 000 -66 000

Summa råvaror och förnödenheter -1 092 500 -917 500 -1 442 500

BRUTTOVINST 12 295 600 9 580 150 13 979 050

Summa övriga externa kostnader -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000

Personalkostnader
4610 Köpta lärartjänster -2 085 000 -1 660 000 -2 340 000
7020 Löner fast anställd personal -7 342 261 -6 842 261 -7 342 261
7021 Löner Extrapersonal lärare  -20 000 -20 000 -20 000
7022 Löner Extra personal kök 0 0 0
7610 Kompetensutveckling -50 000 -50 000 -50 000
7621 Friskvård, Avdragsgill -7 500 -7 500 -7 500
7650 Tillsynsavg. Myndighet -5 000 -5 000 -5 000

Korttidsarbete bidrag 330 000
Summa personalkostnader -9 179 761 -8 584 761 -9 764 761

Summa avskrivningar -930 000 -930 000 -930 000

8410 Räntekostnader för skulder -520 000 -520 000 -520 000
Summa finansiella poster -520 000 -520 000 -520 000

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -15 022 261 -14 252 261 -15 957 261

RESULTAT -1 634 161 -3 754 611 -535 711

Mål 4% -12,21% -35,77% -3,47%
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Läsår + Korta kurser + MYH special + föreläsare
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Sätergläntan Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
2021 Budgetalternativ

Dagens budget Corona Bättre än förväntat
Alternativ 1 "Dagens budget"

RÖRELSENS INTÄKTER vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 50 studenter varav 30 boende
Korta kurser: 320 deltagare

Nettoomsättning 5 287 100 3 377 050 7 067 800 MYH bidrag enl följande:
50 läsårsplatser

Övriga rörelseintäkter 8 101 000 7 120 600 8 353 750 Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)
Distanskurser: 12 årsplatser

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 13 388 100 10 497 650 15 421 550
Personalkostnad - beräknat på dagens personalstyrka inklusive Slöjdlab 575 tkr. 

RÖRELSENS KOSTNADER Korttidsarbete 6 mån 
Notering: Skillnad mot tagen budget är MYH bidrag för Korta kurser 8 årsplatser, 600 tkr + preliminärt korttidsarbete 330tkr=930tkr mer i intäkter

Råvaror och förnödenheter -1 092 500 -917 500 -1 442 500
Alternativ 2 "Corona"

BRUTTOVINST 12 295 600 9 580 150 13 979 050 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 45 studenter varav 25 boende
Korta kurser: 180 deltagare

Övriga externa kostnader -3 300 000 -3 300 000 -3 300 000 MYH bidrag enl följande:
46 läsårsplatser 

Köpta lärartjänster -2 085 000 -1 660 000 -2 340 000 Korta kurser: 4,48 årsplatser (180 deltagare)
Löner fast anställd personal -7 342 261 -6 842 261 -7 342 261 Distanskurser: 6 årsplatser
Korttidsarbete bidrag 330 000 0 0
Personalkostnader -9 179 761 -8 584 761 -9 764 761 Korttidsarbete 12 mån (om möjligt) och 1 tjänst borttagen 500tkr (kök) 

I det här fallet behöver vi se över alla tjänster.
Avskrivningar -930 000 -930 000 -930 000

Alternativ 3 "Bättre än förväntat"
Finansiella poster -520 000 -520 000 -520 000 vt: 47 studenter varav 23 boende + ht: 58 studenter varav 35 boende

Korta kurser: Fullbokade 40 kurser, 480 deltagare 
MYH bidrag enl följande:

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -15 022 261 -14 252 261 -15 957 261 52,5 läsårsplatser
Korta kurser: 8 årsplatser (320 deltagare)

RESULTAT -1 634 161 -3 754 611 -535 711 Distanskurser: 12 årsplatser

Kommersiellt evenemang på hösten - "Fiberfestival" tillsammans med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
-12,21% -35,77% -3,47% Personalkostnad - ökar något pga flera kurser och ett evenemang
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Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 7 Dnr 2020/1134 

Biblioteksplan 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen 2017-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016 
behöver revideras. Bibliotekslagen (2013:801) säger att kommuner och 
regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteks-
området.  
Leksands kommun har valt att revidera biblioteksplanen vart fjärde år, i 
mitten av varje mandatperiod. 
I biblioteksplanen finns målen för arbetet fram till 2024. Genomförda mål 
från biblioteksplanen 2017-2020 redovisas som en bilaga till biblioteksplan 
2021-2024. 

Sektorns bedömning 
Arbetet med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en 
hög och realistisk nivå utifrån våra förutsättningar. 
Kulturavdelningen håller på att ta fram en utvecklingsplan för Leksands 
bibliotek. Vi vill hålla oss i framkant vad gäller våra besökare och deras 
behov. Till detta behövs en funktionell och flexibel lokal. Även den digitala 
delen kommer få en översyn. 
Framtiden 
 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska 

lösningar för att bättre möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 
 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den 

interna delen av biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 
 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
”Dalabiblioteken” är ett samarbete mellan Dalarnas femton 
kommunbibliotek. Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt 
mellan Dalarnas alla kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma 
tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. Invånarna 
kommer själva att kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka 
och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela 
bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas 
på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den 
fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden.  
Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information, 
kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det 
demokratiska samhället. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottet sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 4 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-10 
Förslag till Biblioteksplan 2021-2024 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta biblioteksplan 2021-2024 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Biblioteksplan 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Biblioteksplanen 2017-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2016 
behöver revideras. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att kommuner och 
regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteks-
området.  
Leksands kommun har valt att revidera vår biblioteksplan var fjärde år i 
mitten av varje mandatperiod. 
I biblioteksplanen finns målen för arbetet fram till 2024. Genomförda mål 
från biblioteksplanen 2017-2020 redovisas som en bilaga till biblioteksplan 
2021-2024. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Arbetet med läsfrämjande på alla nivåer fortsätter som tidigare. Vi har en 
hög och realistisk nivå utifrån våra förutsättningar. 
Kulturavdelningen håller på att ta fram en utvecklingsplan för Leksands 
bibliotek. Vi vill hålla oss i framkant vad gäller våra besökare och deras 
behov. Till detta behövs en funktionell och flexibel lokal. Även den digitala 
delen kommer få en översyn. 
Framtiden 
 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska 

lösningar för att bättre möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 
 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den 

interna delen av biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 
 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
”Dalabiblioteken” är ett samarbete mellan Dalarnas femton 
kommunbibliotek. Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt 
mellan Dalarnas alla kommuner. Syftet är att ge Dalarnas invånare samma 
tillgång till böcker och andra medier oavsett var i länet de bor. Invånarna 
kommer själva att kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka 
och beställa böcker från vilket bibliotek i länet som helst. 

Det första steget är skapa den gemensamma bibliotekswebben samt dela 
bibliotekssystem och låntagarregister. De gemensamma resurserna utnyttjas 
på ett bättre sätt och medarbetarnas kompetenser stärks. På så sätt säkras den 
fortsatta utvecklingskraften av bibliotekens tjänster i framtiden.  
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-10 
 

Referens 
Dnr 2020/1134 

Sida 
2(2) 

Genom samverkan stärker biblioteken också människors rätt till information, 
kunskap och kultur och de får bättre förutsättningar att vara delaktiga i det 
demokratiska samhället. 

Finansiering 

I de fall åtgärder som kostar pengar behöver göras i enlighet med 
biblioteksplanen behandlas detta i särskild ordning i budgetarbetet. 

Förslag till beslut 
Anta biblioteksplan 2021-2024 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Mats Brandt, daterat 2020-12-10 
Förslag till Biblioteksplan 2021-2024 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Bibliotekschef Mats Brandt 
Sektorchef Åke Sjöberg 
Kulturchef Pär Ohlsson 
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1. Inledning  
 
Biblioteket är en lagstadgad verksamhet med ett tydligt uppdrag att verka för ett socialt hållbart och 
jämlikt samhälle. Vi har fokus på läsfrämjande för alla med särskild inriktning på barn och unga, 
mångfald och tillgänglighet. Enligt Barnkonventionen Artikel 3 ska ”Barnets bästa alltid komma i 
första rummet”. Uppdraget innebär att tillhandahålla funktionella och tillgängliga lokaler anpassade 
till användarnas behov. Biblioteket är en självklar mötesplats för kommunens invånare och ett nav i 
besöksnäringen. Genom insatser på IT-området höjer biblioteket den digitala delaktigheten i 
kommunen. För att nå vision 2025 och 18 000 invånare skapar vi möjligheter för 
studenter/distansstudenter att bo kvar i Leksand under studieperioden. Biblioteket bidrar till att ”Det är 
lätt att leva i Leksand”. 
 
Biblioteket ska med professionellt arbete, bra service och med positivt bemötande medverka till och 
tillgodose kommunmedborgares och besökares behov. Det ger möjligheter till ökad bildning, 
demokrati och livskvalitet. En för besökaren kostnadsfri mötesplats gör biblioteket till en självklar del 
av det attraktiva Leksand. 
 
Drivkraften för oss är att ge människor en rik och meningsfull tillvaro med läsglädje i fokus. 
 
Vi erbjuder våra besökare: 

 En inspirerande läs- och studiemiljö för alla åldrar 
 En välkomnande barnavdelning som inbjuder till läsning och fantasi 
 Lån av böcker och andra medier samt fjärrlån från andra bibliotek 
 Informationstjänst med litteraturvägledning i våra lånediskar och genom digitala kanaler 
 E-bibliotek som PressReader och Biblio 
 Verksamhet särskilt inriktad mot barn och unga, äldre, funktionsnedsatta och nysvenskar 
 Läsfrämjande programverksamhet som Afternoon read, Bokfika, Boktipsarfrukost, Bokcirklar, 

Lättläst bokcirkel och Rollspelsgrupper 
 Läsfrämjande insatser externt exempelvis Allas barnbarn, Litteraturprofilerade förskolor, 

Boken kommer och Högläsning för äldre 
 IT-torg med publika datorer och wifi  
 IT-tjänster, kopiering, scanning, bildhantering och utskrifter samt särskilda tjänster som Boka 

en bibliotekarie och IT-träffar 
 Programverksamhet som Musiklyssning, barnteater och Filmklubb 
 Arena för externa aktörer som lokala författare, utställare och släktforskning 
 En resurs i besöksnäringen med service för turister 

 
Bibliotekets prioriterade områden 
Leksands kommun har som mål att upprätthålla vår position som kulturkommun (mål 7) och att 
fortsatt fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan 
(mål 4). 
 
För att bidra till mål och vision har Leksands bibliotek under 2019 skapat en mötesplats för ungdomar 
och unga vuxna ”Kaklet”. Satsningen gäller både det fysiska rummet och programverksamhet. 
Förändringsarbetet har gjorts möjligt genom medel från Statens Kulturråd. 
 
Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar för våra distansstudenter. 
Uttalade behov som tillgodosetts under 2019: 

 Laddstationer med både el/USB-uttag 
 Fler och mer ergonomiskt utformade studieplatser med bra belysning 
 Låsbara skåp 
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Vi skall under 2021-2024 arbeta vidare för:  

 Tyst avdelning/grupprum, något som efterfrågas dagligen 
 Kaffeautomat och möjlighet att värma mat i ett särskilt rum. Efterfrågat av både familjer och 

studenter. 
 ”Meröppet” bibliotek – tillgängligt utöver bemannade öppettider 

 
Hösten 2020 diplomeras kommunens fjärde litteraturprofilerade förskola. Bibliotek och förskolor 
samverkar för att med hjälp av böcker och läsning stärka barnens språkutveckling. Böcker från 
biblioteket och nätverket av bokombud i förskolan utgör grunden för profilarbetet. 
 
Leksand är pilotkommun för Språkslingan, ett nätverk i Dalarna som samlar bibliotek, barnhälsovård, 
logopedi och förskola i samarbete och samsyn kring små barns språkutveckling.  
 
Bibliotekets styrdokument är Biblioteksplan 2016-2020, Medieplan 2018-2022 och den årliga 
Läsfrämjandeplanen. Vi arbetar på en Utvecklingsplan för både Leksands och Insjöns bibliotek som 
beräknas vara färdig tidigt 2021. 
 
Detta är den tredje revideringen av biblioteksplanen. Vidare sker en revidering vart fjärde år, i mitten 
på varje mandatperiod.  
 
Bibliotekssamverkan Dalabiblioteken 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat 
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region 
Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 
14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska 
samverka med varandra.  
 
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till 
bibliotekens utbud och tjänster, oavsett var i länet de bor. Det stärker invånarnas rätt till information, 
kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade förutsättningar att delta i det demokratiska 
samhället. Syftet är också att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få 
bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och 
underlätta kompetensförsörjningen. Dalabiblioteken ska upplevas som ett bibliotek. 
 
Allmänheten kommer själva beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst 
på ett och samma bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett 
gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam bibliotekswebb där 
allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt material. Biblioteken samverkar men varje 
kommun fattar beslut om och styr sin egen biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet 
stadgar.  
 
Utvecklingsplan   
En utvecklingsplan är under utarbetande. Leksands kulturhus tar emot ca 2000 besökare per vecka. För 
att fortsätta vara en attraktiv, kreativ mötesplats och nå ut till fler målgrupper behövs funktionella och 
flexibla lokaler.   
Allt fler besöker oss via digitala kanaler, 2019 var det 141 496 virtuella besök till bibliotekskatalogens 
sidor. Besöken kom från 30 963 unika ip-adresser. Sedan 2016 har antal mejl som vi besvarat ökat 
med 45 %, från 1706 till 3099 (vecka 41 2020). Även antalet telefonsamtal ökar, likaså behovet av 
digital hjälp som efterfrågas informationsdisken. Att synliggöra det digitala beståndet och 
tillhandahålla moderna tekniska lösningar är nödvändigt för att biblioteket ska följa med sin tid.   
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Ett rikt kulturliv med biblioteken som en viktig del ökar möjligheterna till en god hälsa och 
levnadsstandard. Biblioteket är ett forum för dialog och utbyte av erfarenhet och kompetenser samt en 
viktig aktör för att stödja det livslånga lärandet.  
 
Framtiden 

 En uppdatering och anpassning av lokaler, inredning och tekniska lösningar för att bättre 
möta behoven hos dagens biblioteksbesökare 

 En översyn av arbetsmiljön och ombyggnad samt underhåll av den interna delen av 
biblioteket inför samarbetet inom Dalabiblioteken 

 Fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 
 
2. Kommunens struktur  
 
Leksands kommun har 15 771 invånare (oktober 2020). Av dessa är 2101 elever i grundskola och 
gymnasieskola, samt 436 elever i vuxenutbildning. Biblioteket finns tillgängligt för alla åldrar och 
används i hög grad av förskola, grundskola och vuxenutbildning.   
 
Åldersfördelning i Leksands kommun   
Förskoleålder 0-5   905 
Grundskoleålder 6-15   1682 
Gymnasieålder 16-18  511 
Vuxna 19-64   8089 
Vuxna 65-74   2362 
Vuxna 75-84   1667 
Vuxna 85-   555 
 
Folkbiblioteken i Leksand består av ett huvudbibliotek i Leksand och en filial i Insjön. På 
huvudbiblioteket finns 5 bibliotekarier på heltid och 2 biblioteksassistenter (resp. 100, 75, %). 
Biblioteket i Leksand har öppet 52 tim./vecka och Insjöns bibliotek har en filialföreståndare på 50 % 
och har öppet 14 tim./vecka. 
 
3. Verksamhetsområden  
 
Alla är varmt välkomna att slå sig ner och läsa en bok, dagstidning eller tidskrift samt 
använda Internet. Med ett lånekort kan man:  

• låna böcker, e-böcker, tidskrifter, ljudböcker, språkkurser, musik på CD och DVD-filmer och 
reservera utlånat material  

• beställa fjärrlån, vilket innebär att biblioteket lånar in böcker/media från andra bibliotek  
• logga in på de publika datorerna samt släktforskardatorn  

  
Det finns också möjlighet att scanna, kopiera och skicka fax. Vi har trådlöst nätverk för den som vill 
sitta på biblioteket med sin egen laptop. Genom den digitala tjänsten PressReader får man tillgång till 
tidningar och tidskrifter på olika språk.  
  
Via bibliotekets hemsida kan man söka, reservera och låna böcker i bibliotekskatalogen. På särskilda 
formulär kan fjärrlån beställas och inköpsförslag lämnas. Information om program, utställningar och 
andra aktiviteter finns också. Man kan även följa oss på Facebook och Instagram. 
  
Många låntagare lämnar inköpsförslag på böcker och andra medier. Om möjligt köps dessa medier 
eller lånas in från annat bibliotek. Vi styr inköpen utifrån vår medieplan 2018-2022. I vårt långsiktiga 
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arbete med fokus på läsning har en läsfrämjandeplan tagits fram. Denna plan omfattar både 
barn/ungdomar och vuxna, utformning av läsmiljön och olika aktiviteter. Läsfrämjandeplanen finns på 
vår hemsida.  
  
Genom ett varierat utbud av program och aktiviteter som Afternoon Read, Digital vecka, Introduktion 
till släktforskning, Sommartävling, Lättläst bokcirkel når vi besökare med olika intressen. Föreningar, 
skolor och privatpersoner har möjlighet att ställa ut i bibliotekets lokaler. 
 
Sociala medier  
Leksands kulturhus finns tillgängligt digitalt både på Instagram och Facebook. Här kan besökare hitta 
uppdaterad information om våra öppettider, evenemang, utställningar och programaktiviteter. Det är 
en bra, snabb och enkel kanal för oss att nå ut med information om snabba förändringar i exempelvis 
öppettider. Det är också smidigt för våra låntagare att via dessa medier kontakta oss gällande diverse 
spörsmål som omlån, inköpsförslag och allmänna frågor. Målet är att visa upp, synliggöra och 
informera om all verksamhet som görs i Kulturhuset.  
 
På Instagram har vi över 1000 personer som följer oss. Facebook blir allt mer en kanal för snabba 
frågor och kontakt där låntagarna kan chatta med oss. Bibliotekets ungdomsavdelning har sedan 2019 
också ett eget Instagramkonto: kaklet_ungvux som mest fokuserar på den nya ungdomsverksamheten. 
Bland dessa följare hittar vi förutom ungdomar, som också delar med sig av tips och 
rekommendationer, även samarbetspartners, författare, bokförlag, andra bibliotek, företag och 
privatpersoner. 
 
På Facebook ser det ut så här 2020:  

 
755 personer gillar detta 

 
802 personer följer detta 

 
816 incheckningar 
  
Insjöns bibliotek 
Insjöns bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Filialen erbjuder samma service som 
huvudbiblioteket och lånar också in en del kurslitteratur till studenterna. Även här kan man ta del av 
utställningar och andra aktiviteter. 
  
Framtiden 

• en möjlighet att lämna tillbaka böcker när biblioteket är stängt  
• en ökad anpassning av biblioteket för människor med funktionsnedsättning  
• en bättre skyltning för att hitta till biblioteket 
• en vikarie för den enda ordinarie personalen vid sjukdom, semester och andra situationer där 

behov uppstår 
 

Barn, ungdom och unga vuxna 
 
”Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta och återkoppla till barnet” 
Barnkonventionen Artikel 12 
 
Barn- och ungdomsbiblioteket finns till för barn och ungdomar och deras familjer. Biblioteket har ett 
rikligt bestånd av böcker för yngre och äldre förskolebarn. I småbarnshörnan finns böcker på 
vägglister och i tråg i de små barnens höjd. Sagohörnan med sin mjuka matta är en plats för läsning 
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och lugn lek. I barnavdelningens ena hörn finns ett bord där besökare kan äta matsäck, pyssla och 
spela spel. Fokus ligger på böcker i stället för leksaker och surfplattor, enligt besökares önskemål. För 
lite äldre barn finns en hörna med faktaböcker, kapitelböcker i olika genrer och sittkuddar på matta. 
Lättlästa böcker finns i en egen hylla. Inköpen hit har prioriterats. 
 
I Föräldrahyllan finns böcker om barn och föräldraskap, för vuxna, men också barnböcker i viktiga 
ämnen att prata om. I Äppelhyllan finns medier för och om barn och unga med funktionsvariation. 
Biblioteket har en språkhylla med barnböcker på 34 språk inklusive minoritetsspråken. Tvillingböcker, 
svensk bok och samma bok på annat språk, finns på 22 språk. Barn och vuxna lånar tvillingböcker för 
språkträning.  
 
Barn 
Biblioteket delar varje år ut en bokgåva till alla barn i kommunen som fyller två år. Samverkan finns 
mellan biblioteket och många olika aktörer kring den läsfrämjande barn- och ungverksamheten. 
Föräldragrupper bjuds in till biblioteket tillsammans med Studiefrämjandet, en del i 
föräldrautbildningen. Familjerna besöker biblioteket när barnen är 8 månader. Biblioteket förser 
väntrummen på familjecentralen Bönan och folktandvården med böcker, läsfrämjande väntrum. 
 
Språkslingan Dalarna är ett samverkansprojekt som Länsbibliotek Dalarna driver kring små barns 
språkutveckling. I nätverket ingår kommunala och regionala aktörer - barnhälsovård, bibliotek, 
förskolor och logopedi. Syftet är att med gemensamma krafter inspirera föräldrar och andra vuxna att 
med hjälp av böcker och läsning stärka barns språk. 
 
Litteraturprofileringen av förskolan är ett samarbete mellan biblioteket och Leksands förskolor kring 
böcker och läsning. Andra exempel på bibliotekets insatser för förskolan är: bokombud, temalådor, 
Minibio och Förskolornas Vårsalong, en utställning i Leksands kulturhus museum. Allas barnbarn, 
pensionärer som läser böcker i förskolorna, är ett samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna. 
 
Bokfika är en gruppaktivitet kring böcker för barn 10-14 år. På biblioteket finns en gruppläsningsdepå 
med böcker för utlåning i grundskolan. Biblioteket tar emot barngrupper från förskolan och klassbesök 
från grundskolan, gymnasiet och folkhögskolorna. För de två friskolorna fungerar folkbiblioteket som 
huvudlåneställe, medan det för kommunala grundskolan är ett komplement till skolbiblioteken. Barn 
och unga i alla åldrar använder folkbiblioteket för lån av fritidsläsning. Biblioteket samverkar i 
kulturhuset kring lovaktiviteter för barn och unga, såsom barnteater, pyssel/workshops och Filmklubb.  
 
Ungdom och unga vuxna 
Vi har sedan hösten 2019 en ny avdelning för unga på biblioteket kallad ”Kaklet”. Här har vi samlat 
skönlitteratur, serieromaner, faktaböcker, poesi, engelsk litteratur, spel, HBTQIA+ och lättläst 
litteratur anpassat för målgruppen. Vi har skapat ”rum i rummet” med sköna fåtöljer, en soffa, 
sittpuffar och bord där man kan slappna av, läsa och umgås. Enligt ungdomarnas önskemål har vi 
installerat fler eluttag. Målet var att skapa en prestigelös mötesplats där unga vill vara, vilket har gett 
väldigt goda resultat.  
 
Vi har också startat programverksamhet för målgruppen 15-30 år, som rollspelskvällar i samarbete 
med lokal spelförening och Bokfika både ute på en av folkhögskolorna och på biblioteket. Samarbete 
kring programmen har gjorts och inletts med en rad olika aktörer som Svenska kyrkans 
ungdomsverksamhet, Västanviks folkhögskola, Leksands gymnasium och Leksands sparbank. 
 
Studenter 
Biblioteket har införskaffat nya och fler arbetsplatser för studenter och distansstudenter. Vi har börjat 
med informationskvällar och besök på folkhögskolor och utbildningsinstitutioner. Vi tar även emot 
klassbesök för visningar och personliga boktips. 
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Framtiden 

 fortsatt fokus på att förmedla läsglädje! 
 utveckla programverksamhet vidare för unga med litteraturen i centrum. 
 fördjupa samarbetet med andra aktörer.  
 modernisera barnavdelningens miljö enligt besökares önskemål. Vi satsar på skofritt och mjuk 

matta på golvet – både för trivsel och ljuddämpning.  
 
Särskilda tjänster och tillgänglighet 
 
Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig och relevant för alla. Behovet hos personer med olika 
former av läsnedsättningar och funktionsvariationer ska beaktas i hela verksamheten och biblioteket 
ska tillhandahålla medier anpassade för målgruppen genom inköp och inlån. Nya tekniker och metoder 
finns för de som inte kan ta sig till biblioteket. Anpassade medier kan exempelvis vara Storstilsböcker, 
Lättläst eller talböcker.  
 
”Boken kommer” är en service för personer som har svårt att komma till biblioteket på grund av 
långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Läsningen har stor betydelse för de 
”storläsare” som inte längre kan ta sig till biblioteket men som regelbundet lånar, reserverar och 
lämnar inköpsförslag. Tjänsten är tillgänglig för boende i samtliga kommundelar samt på våra 
särskilda boenden och innebär att man får medier direkt hem utan kostnad med hjälp av volontärer hos 
Röda korset. 
 
Myndigheten för tillgängliga medier tillhandahåller tjänster med e-böcker för personer med 
läsnedsättning. Vi skapar konton och handleder i egen nedladdning för läsning via digitala plattformar. 
För synskadade finns möjlighet att låna Daisyspelare med stor tydlig display. Ny teknik gör det 
möjligt att låna ut talböcker från webben på biblioteket direkt hem till läsarens spelare. 
 
Integration 
Biblioteket bidrar till och stödjer integrationsprocessen genom olika aktiviteter och tjänster. Allt ifrån 
enkla tjänster som att kunna scanna och kopiera viktiga dokument till att låna hem kurslitteratur och 
lästräningsböcker. Vi har ett grundbestånd av böcker på annat språk än svenska men vi lånar också in 
mångspråksdepositioner från Internationella biblioteket eller från något av de fem dalabibliotek med 
mångspråksansvar.  
Vi stödjer utbildning, fortbildning och språkutveckling genom att köpa och låna in kurslitteratur. Vi 
har ett brett utbud av media på ”Lär dig svenska” hyllan och ”Lär dig om Sverige” hyllan. 
Vi har körkortsböcker på flera språk.  
Vi tillhandahåller medier för personer med annan språkbakgrund än svenska och medier på de 
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  
 
Framtiden 

 köpa in kurslitteratur efter behov 
 nå ut med ny teknik som ”Talboken kommer” 

 

Studier och IT 
 
Biblioteket används dagligen av vuxenstuderande som söker litteratur och information till respektive 
kurs. Biblioteket köper delvis in och fjärrlånar i huvudsak stora mängder kurslitteratur samt erbjuder 
visningar för studenter. Det gör det möjligt för fler att studera och stanna kvar i kommunen. 
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Varje dag kommer äldre till biblioteket för att få hjälp med informationssökning samt hur man 
använder smarttelefoner och surfplattor. Besökarna ställer frågor om allt från hur en app och sociala 
medier fungerar till tekniska problem och uppdateringar. De har möjlighet att använda sig av tjänsten 
”Boka en bibliotekarie” som erbjuder IT-handledning till enskilda personer. Även regelbundna 
informationsträffar om surfplattor och sociala medier anordnas i samarbete med studieförbunden. 
Behovet är stort och verksamheten skulle behöva utökas. 
 
All Digital Week och eMedborgarveckan är årliga nationella arrangemang då vi erbjuder olika 
aktiviteter med fokus på IT och tillgänglighet. Det här är en viktig del i arbetet med att minska det 
digitala utanförskapet. Digital kompetens behövs idag för att ta del av många samhällsfunktioner och 
för att upprätthålla livskvaliteten. Det är en fråga om kunskap och inte en fråga om vilken generation 
man tillhör.  
Biblioteket har även genomfört en del uppgraderingar i form av nya datorer till utlån samt en ny 
kopiator för ökad säkerhet och tillgänglighet. För att kunna möta behoven krävs ständig fortbildning. 
 
Framtiden 

 se över möjligheten att uppgradera våra tekniska hjälpmedel 
 med hjälp av ny utrustning få så många som möjligt att ta steget in i den digitala världen 
 synliggöra det digitala under All Digital Week samt under eMedborgarveckan 

 

Skol- och gymnasiebiblioteken  
 
Alla grundskolorna i Leksands kommun har skolbibliotek som bemannas med 2,25 % tjänst.  
Gymnasiebiblioteket bemannas av en bibliotekarie på halvtid. Samtliga tjänster ligger under 
Utbildningssektorn. Skol- och gymnasiebiblioteken har samma biblioteksdatasystem som 
folkbiblioteken, vilket innebär att vi har en gemensam katalog. På så sätt är skol- och 
gymnasiebiblioteken en del av de dagliga rutinerna vad gäller utlån, inlån och reservation. 
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Bilaga 
 
Genomförda prioriteringar och ändringar Biblioteksplan 2017-2020: 
 

 Ungavdelningen Kaklet och tillhörande programverksamhet – Bokfika, cv-hjälp, 
rollspelskvällar, skrivfika, improvisationsteater, lajvforum 
 

 Utåtriktad uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper 
 

 Nya hyllor och avdelningar i Kaklet som Regnbågshylla, Ung fakta och Lättläst för unga samt 
serier, manga och engelsk skönlitteratur för unga 
 

 Ny avdelning för fantastik, SF och skräck – både för vuxna och unga 
 

 Litteraturprofileringen av förskolan 
 

 Språkslingan, läsfrämjande väntrum 
 

 Språkhyllan, fler språk, fler tvillingpaket 
 

 Förskolepedagogik, ny hylla i anslutning till barnavdelningen 
 

 ”Förskolornas Vårsalong” har vuxit till en Vårsalong gemensam för förskolan och 
grundskolan/Skapande skola, en utställning där barns och ungdomars konst tar plats i 
utställningshallen i Leksands kulturhus museum. 

 
 Lättläst språkcafé för språkträning 

 
 Bokcirklar 

 
 It-guide – internethjälp för seniorer 

 
 ”Högläsare Leksand och Rättvik” i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 Satsningar på studenter som ljudavskärmade studiebås med el/USB-uttag, låsbara skåp för 

väskor och datorer 
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Styrdokument: 
Bibliotekslagen (2013:801):   

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.  

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade 
till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 
kvalitet.  
 
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar.  
  
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  
  
Länkar till styrdokument: 
 
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html 
 
Barnkonventionen: 
file:///C:/Users/mbowes/Downloads/Unicef_Barnkonventionen_A5.pdf 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 
 
Digital integritet och delaktighet: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digital-integritet-och-
delaktighet/1-av-10-kanner-sig-inte-delaktiga-i-det-digitala-samhallet/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAAEgKBofD_BwE 
 
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-
jamstalldhet/tillganglighetsguide2/kulturhuset-och-biblioteket/ 
 
Digitala samhällstjänster: 
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/digitala-
samhallstjanster/?gclid=EAIaIQobChMIyZm56-
Hi6QIVBBUYCh11sgvEEAAYASAEEgJ6dPD_BwE
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§ 8 Dnr 2016/716 

Bidrag till lantmäteriförrättning - De enskilda vägarna i 
Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut  
2016-09-19 § 83 om enskilda vägar i Leksands kommun har tidigare bland 
annat beslutats att: 

− Ansöka om lantmäteriförrättningar (se beslut i kommunstyrelsen  
2017-12-11 § 177) för att bilda gemensamhetsanläggningar för 
enskilda vägar inom byar och områden där Leksands kommun i dag 
bidrar med skötsel av enskilda vägar. 

− Ge bidrag till förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen  
2017-05-22 § 70). Detta beslut har upphävts genom dom i 
Kammarrätten. 

Leksands kommun har beslutat att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden 
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Detta 
eftersom merparten av de enskilda vägar som idag har kommunal skötsel 
saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål för Leksands kommun är att 
få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar som önskar 
framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag. 
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till 
förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen 2017-05-22 § 70). Detta 
bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat på antal 
fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta 
bidrag överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs 
strida mot likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har 
kommunens tidigare beslut om bidrag upphävts genom en dom i 
Kammarrätten.  

Sektorns bedömning 
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande 
enskilda vägar behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges 
för kostnader som uppstår i samband med att väghållningsorganisationer för 
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enskilda vägar återupprättas. Återupprättande av väghållningsorganisationer 
sker genom att gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 
ny- eller ombildas vid en lantmäteriförrättning.   
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till 
de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller 
nybildas i samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt 
om hos Lantmäteriet. 

Förslag till modell för bidrag 
Förslaget till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig för 
den som omfattas av en förrättning. Antal meter väg som ingår i en ny- eller 
ombildad gemensamhetsanläggning föreslås bli avgörande för bidragets 
storlek. Beviljat bidrag föreslås betalas ut till ny- eller ombildad 
väghållningsorganisation, företrädesvis i form av en samfällighetsförening 
som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar efter ansökan hos 
Leksands kommun. 
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att 
omfattas av ett sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och 
cykelvägar som kan komma att ingå i en gemensamhetsanläggning. Främst 
gäller det Insjön, men även Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden 
för de gång- och cykelvägar som blir att ingå i en gemensamhetsanläggning 
bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. En exakt siffra på 
antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla 
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya 
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår 
bedömning att det är en marginell skillnad. 
I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i 
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar 
återupprättas, i förbindelse med Leksands kommuns ansökan om 
lantmäteriförrättning. 
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala 
administrativa kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som 
kan fördelas som bidrag uppgår till ca 3,5 miljoner. Det innebär att de 
kommunala bidraget bör fastställas till 10 kronor/meter väg för att inrymmas 
inom de ekonomiska ramar som beslutats. 
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar 
kan behöva tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande 
väglängden vara bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för 
annan bedömning av bidragets storlek. Respektive gemensamhetsanläggning 
eller samfällighetsförening ansöker hos Trafikenheten på Leksands kommun 
om bidrag enligt ovanstående modell. 
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Ekonomi 
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande 
bidrag till förrättning. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 9 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-12 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar 

och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de 
förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för 
att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 
− 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 

gemensamhetsanläggningar 
− 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 

gemensamhetsanläggningar 
3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väg-

hållningsorganisation som ska förvalta aktuell gemensamhetsanläggning. 
4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 9 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun – Kommunalt 
stöd till gemensamhetsanläggningar och samfällighets-
föreningar för förrättningskostnader 

Beskrivning av ärendet 
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut  
2016-09-19 § 83 om enskilda vägar har tidigare beslutats att: 
 
 Ansöka om lantmäteriförrättningar (se beslut i kommunstyrelsen  

2017-12-11 § 177) för att bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda 
vägar inom byar och områden där Leksands kommun i dag bidrar med 
skötsel av enskilda vägar. 
 

 Ge bidrag till förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen  
2017-05-22 § 70). Detta beslut har upphävts genom dom i 
Kammarrätten. 

 
Leksands kommun har beslutat att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden 
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Detta 
eftersom merparten av de enskilda vägar som idag har kommunal skötsel 
saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål för Leksands kommun är att 
få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar som önskar 
framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag. 
 
Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till 
förrättningskostnaden (se beslut i kommunstyrelsen 2017-05-22 § 70). Detta 
bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat på antal 
fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta 
bidrag överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs 
strida mot likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har 
kommunens tidigare beslut om bidrag upphävts genom en dom i 
Kammarrätten.  
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Syftet med det nu upphävda beslutet var att ge bidrag till förrättnings-
kostnaden till de fast/permanent boende via den samfällighetsförening som 
förvaltar gemensamhetsanläggningen och i och med denna dom ska nu 
avsatta medel fördelas mellan alla fastighetsägare, det vill säga även 
fritidshus och företagare. 
 
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande 
enskilda vägar behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges 
för kostnader som uppstår i samband med att väghållningsorganisationer för 
enskilda vägar återupprättas. Återupprättande av väghållningsorganisationer 
sker genom att gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 
ny- eller ombildas vid en lantmäteriförrättning.   
 
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till 
de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller 
nybildas i samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt 
om hos Lantmäteriet. 

Förslag till modell för bidrag 
Förslag till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig och 
innebär att det kommunala bidraget kommer till gagn för alla fastighetsägare 
som omfattas av en förrättning. 
  
Antal meter väg som ingår i en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning 
föreslås bli avgörande för bidragets storlek. 
  
Beviljat bidrag betalas ut till ny- eller ombildad väghållningsorganisation, 
företrädesvis i form av en samfällighetsförening som förvaltar en eller flera 
gemensamhetsanläggningar efter ansökan hos Leksands kommun. 
 
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att 
omfattas av ett sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och 
cykelvägar som kan komma att ingå i en gemensamhetsanläggning. Främst 
gäller det Insjön men även Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden 
för de gång- och cykelvägar som blir att ingå i en gemensamhetsanläggning 
bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. En exakt siffra på 
antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla 
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya 
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår 
bedömning att det är en marginell skillnad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i 
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar 
återupprättas, i förbindelse med Leksands kommun ansökan om 
lantmäteriförrättning. 
  
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala 
administrativa kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som 
kan fördelas som bidrag uppgår till ca 3,5 miljoner. Det innebär att de 
kommunala bidraget bör fastställas till 10 kronor/meter väg för att inrymmas 
inom de ekonomiska ramar som beslutats. 
 
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar 
kan behöva tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande 
väglängden vara bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för 
annan bedömning av bidragets storlek.  
 
Respektive gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ansöker 
hos Trafikenheten på Leksands kommun om bidrag enligt ovanstående 
modell. 

Ekonomi 
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande 
bidrag till förrättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-12 
Protokollsutdrag från allmänna utskottet 2020-10-12 § 68 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande enskilda vägar, mål nr 6371-
19, daterat 2020-09-11 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar 

och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de 
förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för 
att återupprätta väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 

 10 kronor per meter väg som ingår i nybildade 
gemensamhetsanläggningar 

 10 kronor per meter väg som tillkommit i ombildade 
gemensamhetsanläggningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väg-
hållningsorganisation som ska förvalta aktuell gemensamhetsanläggning. 

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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   Datum: 2021-01-12   
    Dnr. KOS 2016/716 
Handläggare: Göran Wigert, utredare  

 Lars Lindblom, trafikingenjör  
 Ingrid Andrén, trafikhandläggare 
 Olle Oskarsson, gatuchef 

  David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör 
   

Tjänsteutlåtande  
 
Delbeslut rörande genomförande av projekt ”Våra vägar i Leksand” – beslut om ett 
kommunalt bidrag till kostnader som uppstår i samband med att 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas genom om- eller 
nybildning av gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar.  
 
Sammanfattning 
 

- Förvaltningen föreslår att kommunen ger ett ekonomiskt bidrag till de 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i 
samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos 
Lantmäteriet. 

- Det antal meter väg som en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning består av 
föreslås utgöra grund för att beräkning av bidragets storlek.  

- Bidraget föreslås vara 10kr/m väg som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
- Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg. 

 
 
Bakgrund 
 
Som en del i genomförandeprocessen av kommunfullmäktiges beslut §83 2016-09-19 
rörande enskilda vägar har tidigare beslutats om att: 
 

 Ansöka om lantmäteriförrättningar (se KS beslut §177 2017-12-11) för att bilda 
gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden där 
Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. 
 

 Ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS beslut §70 2017-05-22) - Detta beslut 
har upphävts genom dom i Kammarrätten. 

 
Leksands kommun har beslutat att ansöka om lantmäteriförrättningar för att bilda 
gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden där Leksands 
kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. Detta då merparten av de enskilda 
vägar som idag har kommunal skötsel saknar ordnad förvaltning. Ett övergripande mål 
för Leksands kommun är att få aktiva väghållningsorganisationer för alla enskilda vägar 
som önskar framtida kommunalt stöd i form av skötsel eller bidrag. 
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Leksands kommun har tidigare beslutat om att ge bidrag till förrättningskostnaden (se KS 
beslut §70 2017-05-22). Detta bidrag var tänkt att betalas ut som en klumpsumma baserat 
på antal fastigheter med fastboende till den samfällighetsförening som förvaltar 
gemensamhetsanläggningen. Leksands kommuns beslut om att ge detta bidrag 
överklagades där ett av skälen i överklagandet var att beslutet ansågs strida mot 
likställighetsprincipen. Efter rättslig prövning i flera instanser har kommunens tidigare 
beslut om bidrag upphävts genom en dom i Kammarrätten.  
Syftet med det nu upphävda beslutet var att ge bidrag till de fast/permanent boende men i 
och med denna dom ska nu avsatta medel fördelas mellan alla fastighetsägare, det vill 
säga även fritidshus och företagare. 
 
Där Leksands kommun nu befinner sig i genomförandeprocessen rörande enskilda vägar 
behöver ett nytt beslut tas om ett kommunalt bidrag ska ges för kostnader som uppstår i 
samband med att väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas. 
Återupprättande av väghållningsorganisationer sker genom att 
gemensamsamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar ny- eller ombildas vid en 
lantmäteriförrättning.   
 
Förvaltningen föreslår att Leksands kommun ger ett ekonomiskt bidrag till de 
gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i 
samband med de förrättningar som Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet.   
 
Förslag till modell för bidrag  
Förslag till beräkningsgrund för bidrag är i grunden enkel och enhetlig och innebär att det 
kommunala bidraget kommer till gagn för alla fastighetsägare som omfattas av en 
förrättning.  
Antal meter väg som ingår i en ny- eller ombildad gemensamhetsanläggning föreslås bli 
avgörande för bidragets storlek.  
Beviljat bidrag betalas ut till ny- eller ombildad väghållningsorganisation, företrädesvis i 
form av en samfällighetsförening som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar 
efter ansökan hos Leksands kommun. 
 
Idag sköter Leksands kommun ca 34 mil enskild väg som kan komma att omfattas av ett 
sådant bidrag. Vidare finns på några orter gång- och cykelvägar som kan komma att ingå 
i en gemensamhetsanläggning. Främst gäller det Insjön men även 
Åkerö/Edshult/Källberget berörs. Även längden för de gång- och cykelvägar som blir att 
ingå i en gemensamhetsanläggning bör ingå i underlaget för att beräkna bidragets storlek. 
En exakt siffra på antal meter går inte att fastställa förrän Lantmäteriet genomfört alla 
förrättningar. Även om det kan tillkomma vägarsträckor i de nya 
gemensamhetsanläggningarna utöver de Leksands kommun sköter dag är vår bedömning 
att det är en marginell skillnad. 
 
I förvaltningens budget finns medel avsatta för kostnader som uppstår i samband med att 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar återupprättas, i förbindelse med Leksands 
kommun ansökan om lantmäteriförrättning.  
Leksands kommun har redan haft, och kommer fortsatt att ha, vissa initiala administrativa 
kostnader som innebär att det ekonomiska utrymme med som kan fördelas som bidrag 
uppgår till ca 3,5 miljoner.  
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Det innebär att de kommunala bidraget bör fastställas till 10 kr/meter väg för att 
inrymmas inom de ekonomiska ramar som beslutats. 
 
I de fall där det redan finns en gemensamhetsanläggning, men där nya vägar kan behöva 
tillföras genom ombildning föreslås den tillkommande väglängden vara 
bidragsgrundande. Detta om inte särskilda skäl finns för annan bedömning av bidragets 
storlek.  
 
Respektive gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening ansöker hos 
Trafikenheten på Leksands kommun om bidrag enligt ovanstående modell. 
 
Ekonomi  
Föreslagen modell för bidrag inryms inom tidigare beslutad budget gällande bidrag till 
förrättning.  
 
 
Förslag till beslut  

 
1. Leksands kommun kan bevilja bidrag till de gemensamhetsanläggningar och 

samfällighetsföreningar som om- eller nybildas i samband med de förrättningar som 
Leksands kommun har ansökt om hos Lantmäteriet för att återupprätta 
väghållningsorganisationer för enskilda vägar. 
 

2. Ett kommunalt bidrag kan beviljas med 
 10 kr per meter väg som ingår i nybildade gemensamhetsanläggningar 
 10 kr per meter väg som tillkommit i ombildade gemensamhetsanläggningar 

 
3. Bidrag utbetalas till den samfällighetsförening eller väghållningsorganisation som ska 

förvalta aktuell gemensamhetsanläggning. 
  

4. Uppdra till Trafikenheten att handlägga och besluta om dessa bidrag. 
 
Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 

1. Tjänsteutlåtande, daterad 2021-01-12 
 
Skickas (expedieras) till 
Göran Wigert, utredare Leksands kommun  
Trafikenheten, Leksands kommun 
Gata/Park (Olle Oskarsson), Leksandsbostäder 
David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 68 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har beslutat om att ansöka om lantmäteriförrättningar för att 
bilda gemensamhetsanläggningar för enskilda vägar inom byar och områden 
där Leksands kommun i dag bidrar med skötsel av enskilda vägar. 
Kommunstyrelsen har även beslutat om att kunna ge bidrag till 
förrättningskostnaden till fastigheter med fastboende (se kommunstyrelsens 
beslut den 22 maj 2017 § 70). Detta bidrag var tänkt att betalas ut som en 
klumpsumma baserat på antal fastigheter med fastboende till den 
samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen. 
Kommunens beslut om att ge detta bidrag överklagades där ett av skälen i 
överklagandet var att beslutet ansågs strida mot likställighetsprincipen då det 
inte omfattade alla fastigheter, utan enbart de med fastboende. Tidigare har 
förvaltningsrätten avslagit detta överklagande. Kammarrätten har gjort en 
annan bedömning och istället upphävt kommunstyrelsens beslut. Högsta 
förvaltningsrätten har inte beviljat prövningstillstånd och därmed gäller 
Kammarrättens dom, d.v.s. kommunstyrelsens beslut om att ge bidrag till de 
aktuella lantmäteriförrättningarna är upphävt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
Trafikingenjör Lars Lindblom 
Gatuchef Olle Oskarsson 
Mark och exploatering David Wildemo
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Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 11 Dnr 2020/1544 

Utökning av verksamhetsområde VA – Lertagsgattu, 
Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till 
Leksand Vatten AB:s vatten- och avloppsledningar. Ansökan om anslutning 
har inkommit från ytterligare en fastighet på gatan. Förslaget till utökning av 
VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare två fastigheter, idag 
obebyggda, kan anslutas i framtiden. 
Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader 
som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Jäv 
Ulrika Liljeberg (C) är jävig och deltar inte i handläggning och beslut av 
detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 12 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB: styrelsemöte 2020-12-03 § 66 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 12 Dnr 2020/1544 

Begäran om utökning av verksamhetsområde - Tällberg 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till 
Leksand Vatten AB:s vatten- och avloppsledningar. Ansökan om anslutning 
har inkommit från ytterligare en fastighet på gatan. Förslaget till utökning av 
VA-verksamhetsområdet innebär att ytterligare två fastigheter, idag 
obebyggda, kan anslutas i framtiden. 
Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader 
som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Jäv 
Ulrika Liljeberg (C) är jävig och deltar inte i handläggning och beslut av 
detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB: styrelsemöte 2020-12-03 § 66 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Lertagsgattu, Tällberg 

Förslag till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss.  

Bakgrund 

Några fastigheter längs med Lertagsgattu är sedan länge anslutna till våra vatten 
och avloppsledningar. Ansökan om anslutning har nu inkommit från ytterligare 
en fastighet längst in på gatan. Förslaget till utökning av VA- verksamhets-
området innebär att ytterligare 2 fastigheter, idag obebyggda, kan anslutas i 
framtiden. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nu aktuell och framtida VA-anläggningsavgifter bedöms täcka de kostnader 
som uppstår för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 
med karta i bilaga 1. 

 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
Ander Hellman 
AO-chef VA  
 
 
Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 12 Dnr 2020/1546 

Utökning av verksamhetsområde VA - Siljansvägen – 
Sjuråkersvägen, Hjulbäck 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Fastigheten Hjulbäck 95:3 är sedan ett år tillbaka avtalsansluten till 
kommunal vattenledning och fastigheten Hjulbäck 90:5 är sedan 13 år 
tillbaka avtalsansluten till kommunal vatten- och spillvattenledning. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att VA-
anslutningen av dessa två fastigheter ”legaliseras”. 
Framtida VA-anläggningsavgifter för eventuellt blivande anslutningar 
bedöms täcka de kostnader som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 13 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 67 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 
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Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 13 Dnr 2020/1546 

Begäran om utökning av verksamhetsområde - 
Hjulbäck 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Fastigheten Hjulbäck 95:3 är sedan ett år tillbaka avtalsansluten till 
kommunal vattenledning och fastigheten Hjulbäck 90:5 är sedan 13 år 
tillbaka avtalsansluten till kommunal vatten- och spillvattenledning. 
Förslaget till utökning av VA-verksamhetsområdet innebär att VA-
anslutningen av dessa två fastigheter ”legaliseras”. 
Framtida VA-anläggningsavgifter för eventuellt blivande anslutningar 
bedöms täcka de kostnader som uppstår för att anlägga serviceledningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-11-04 
Kartskiss, daterad 2020-09-08 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 67 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-04 

 
 

 
 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 Till Leksand Vatten AB 

 

VA-verksamhetsområde Siljansvägen – Sjuråkersvägen, 
Hjulbäck 
 

Förslag till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd 
kartskiss.  

Bakgrund 

Fastigheten , Siljansvägen 1, är sedan 1 år tillbaka, avtlasansluten 
till kommunal vattenledning och fastigheten  Sjuråkersvägen 18, 
är sedan 13 år tillbaka, avtlasansluten till kommunal vatten- och spillvatten-
ledning. Förslaget till utökning av VA- verksamhets-området innebär att VA-
anslutningarna för dessa 2 fastigheter ”legaliseras”. 

Ekonomiska förutsättningar 

Framtida VA-anläggningsavgifter, för ev. blivande anslutningar bedöms täcka 
de kostnader som uppstår för att anlägga servisledningar. 

Slutsats 

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp, ej dagvatten, bör utökas i enlighet 
med karta i bilaga 1. 

 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
Anders Hellman 
AO-chef VA  
 
 
Bilaga 1 – Karta med förslag till utökning av verksamhetsområde. 
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Textruta
Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Hjulbäck, Leksand.
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Textruta
Föreslaget verksamhets-område.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 13 Dnr 2020/1547 

Utökning av verksamhetsområde – Yttervägen, 
Hjortnäsheden Sunnanäng 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka tre kilometer norr om 
centrala Leksand. Den södra delen av Yttervägen anslöts till kommunalt 
vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område innehåller 44 fastigheter och 
ingår i beslutad VA-plan för tidsperioden 2016-2025. Visserligen inte med 
högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras 
fram uppstod möjligheten att ansluta dessa fastigheter.  
Dala Vatten och Avfall AB har utrett kostnader och möjligheter. 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca 
3 750 000 kronor. Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projektet 
överföringsledningen Leksand-Tällberg. Intäkter i form av VA-avgifter 
tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 14 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-12-10 
Kompendium med förslag och beslut om verksamhetsområde längs med 
Yttervägen, daterat 2020-12-03 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 68 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Textruta
Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - Sunnanäng, Leksand.
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Befintligt VA-verksamhets-område .
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Textruta
Befintligt VA-verksamhets-område .
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Textruta
Föreslaget verksamhets-område .



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 14 Dnr 2020/1547 

Begäran om utökning av verksamhetsområde – norra 
delen av Yttervägen 

Beskrivning av ärendet 
Via kompetensbolaget Dala Vatten och Avfall AB anhåller Leksand Vatten 
AB hos kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 
Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka tre kilometer norr om 
centrala Leksand. Den södra delen av Yttervägen anslöts till kommunalt 
vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område innehåller 44 fastigheter och 
ingår i beslutad VA-plan för tidsperioden 2016-2025. Visserligen inte med 
högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras 
fram uppstod möjligheten att ansluta dessa fastigheter.  
Dala Vatten och Avfall AB har utrett kostnader och möjligheter. 
Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca 
3 750 000 kronor. Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projketet 
överföringsledningen Leksand-Tällberg. Intäkter i form av VA-avgifter 
tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2020-12-10 
Kompendium med förslag och beslut om verksamhetsområde längs med 
Yttervägen, daterat 2020-12-03 
Protokollsutdrag från Leksand Vatten AB:s styrelsemöte 2020-12-03 § 68 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bifogad kartskiss. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Datum 2020-12-10 Sida 1(1) 
 
 
 
TJÄNSTEUTLÅTANDE Till LVAB
 

VA – Norra delen av Yttervägen 
 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. Beslutet togs på LVABs styrelsemöte 
2020-12-03. 

 

Bakgrund 

Yttervägen ligger i västsluttning ner mot Siljan cirka 3 kilometer norr om centrala Leksand. Den södra 
delen av Yttervägen anslöts till kommunalt vatten och avlopp under 2018. Aktuellt område är 
innehåller 44 fastigheter och ingår i beslutad VA-plan för tidperioden 2016-2025. Visserligen inte 
med högsta prioritet. När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras fram uppstod 
möjligheten att ansluta dessa fastigheter. Önskemål om VA-anslutning från politik, från några 
fastighetsägare, har framförts. Vid inventering 2010 framkom anmärkningar från Leksands Kommuns 
Miljöenhet. 

Dala Vatten och Avfall AB har nu utrett kostnader och möjligheter. 

 

Slutsats 

Utbyggnad av VA inom hela det aktuella området, beräknas kosta ca: 3 750 tkr. Arbetet inkluderas i 
entreprenadarbetet inom projektet överföringsledningen Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-
avgifter tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

 

Dala Vatten och Avfall AB 
Anders Hellman 
Affärsområdeschef VA
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Förslag och beslut om 
verksamhetsområde längs med 

Yttervägen
LVAB styrelsemöte 201203

93



Bakgrund
Överföringsledningen Leksand-Tällberg går längs med 
Yttervägen.

Norra delen av Yttervägen är idag ej anslutet till 
Kommunalt VA, se blå fyrkant i bild.

Området är utpekat i VA-planen för utbyggnad under 
2016-2025.

Utpekat problemområde av Kommunen. 
Nyexploateringar har nekats pga negativ påverkan på 
befintliga vattentäkter.

Hösten 2017 fattade KF beslut om ett heltäckande 
verksamhetsområde i södra delen av Yttervägen, se 
orange fyrkant i bild. 2018 byggdes ledningsnätet ut.
Inom området har anslutits ca: 20 befintliga fastigheter 
samt att det pågår nybyggnation inom ett 
exploateringsområde.
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Alternativ för anslutningar av kommunalt VA utmed Yttervägen
1A) Samtliga fastigheter väster 
om Siljansvägen

1B) Fastigheter som angränsar 
till överföringsledning

0) Inga fastigheter ansluts där 
överföringsledning går fram

Antal fastigheter och nya 
LTA-stationer

44 st 36 st 0 st

Verksamhetsområde 1 nytt Minst 2 nya. Inget nytt nu

Servitutsavtal per 
fastighetsägare

Servitutsavtal vid 1 tillfälle Servitutsavtal vid minst 2 
tillfällen

Servitutsavtal vid minst 2 
tillfällen

Schaktning hos 
fastighetsägare

1 tillfälle Minst 2 tillfällen Minst 2 tillfällen

Förhandlingsläge vid 
ledningsrätt

+/- om fastighetsägare vill ha VA
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

+/- om fastighetsägare vill ha VA 
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

+/- om fastighetsägare vill ha VA 
Bedömt stort intresse i området
Rättvisefaktor-grannsamverkan

Extra ledning i 
entreprenad

550m 0 0

Ökad kostnad i projektet Ca 3750 kSEK Ca 1500 kSEK 0 SEK

Intäkter från projektet Anslutningsavgifter från 44 
fastigheter samt VA-taxor

Anslutningsavgifter från 36 
fastigheter samt VA-taxor

Inga intäkter
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1A) Samtliga fastigheter 
väster om Siljansvägen
• Samtliga 44 Fastigheter, väster om Siljanvägen. Ej 

kommunalt VA idag.

• Ett verksamhetsområde daterat med samma årtal 
skapas.

• Markägaren får ett servitutsavtal med kompletta 
ledningsrätter. Schaktarbeten utförs vid 1 tillfälle

• Extra ledningsarbeten i entreprenaden är 550m och 
44 LTA-stationer installeras.

• Kostnad cirka 3,75 miljoner. Innebär även intäkter i 
form av anslutningsavgifter samt VA-taxor.

• Hela området blir klart nu. Kostnadseffektivt att 
utföra i stor entreprenad
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1B) Fastigheter som angränsar 
till överföringsledning
• 36 fastigheter. Fastighetsgräns vid 

överföringsledning. Ej kommunalt VA idag.

• Fler verksamhetsområden med olika årtal

• Markägaren får ett servitutsavtal med delar av 
arbetena. Schaktarbeten utförs vid fler tillfällen

• Inga extra ledningsarbeten i entreprenaden men 
36 LTA-stationer installeras.

• Kostnad cirka 1,5 miljoner. Innebär även intäkter i 
form av anslutningsavgifter samt VA-taxor.

• Hela området blir ej utbyggt och kompletterande 
arbeten behöver utföras i framtiden. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.
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0) Inga fastigheter ansluts där 
överföringsledning går fram

• Inga fastigheter kopplas på längs med 
överföringsledningen. 

• Inget verksamhetsområde behöver skapas.
• Markägaren får ett servitutsavtal med delar av 

arbetena. Schaktarbeten utförs vid fler tillfällen
• Inga extra ledningsarbeten och inga LTA-stationer 

installeras i entreprenaden
• Kostnad 0 kr. Innebär inga intäkter i form av 

anslutningsavgifter eller från VA-taxor. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.

• Området blir ej utbyggt och kompletterande 
arbeten behöver utföras i framtiden. Dyrare att 
genomföra de extra ledningsarbeten i mindre 
entreprenader.
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Förslag till beslut

Styrelsen i LVAB föreslås besluta alternativ 1A och ge KF i uppdrag att 
bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
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Förslag till utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - Sunnanäng, Leksand.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 14 Dnr 2020/1451 

Reglemente för revisionen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.  
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den 
nya kommunallagen från år 2018. 
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen 
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt 
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§  16 
Förslag till reglemente för revisionen 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente 

antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 16 Dnr 2020/1451 

Reglemente för revisionen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.  
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den 
nya kommunallagen från år 2018. 
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen 
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt 
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för revisionen 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente 

antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-12-14 

Referens 
Dnr 2020/1451    

Revisionen 
 

 
 

 
 

 
  

 

Reglemente för revisionen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Leksand har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket 
föreslås ersätta det nu gällande från år 2007.  
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den 
nya kommunallagen från år 2018. 
I reglementet regleras bland annat revisorernas antal och organisation, rollen 
för sakkunniga biträden, revisorernas ekonomi och förvaltning samt 
revisorernas kontakter med fullmäktige och fullmäktiges presidium. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta reglemente för revisonen i Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget. 
2. Reglementet ska gälla från 1 mars 2021, då motsvarande reglemente 

antaget av KF 2006-11-27, § 21, upphör att gälla. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Förslag till reglemente för revisionen 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-14 

Slutligt beslut skickas till 
Revisionen och dess biträde 
Administrativ service 
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Reglemente för revisorerna i Leksands kommun  

 

Revisorernas uppdrag och formella reglering 

§1 Roll och uppdrag  

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är fullmäktiges och ytterst 
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som 
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt 
verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik. 
Granskningen kan också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 
fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 
förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. 
Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de 
lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen.   

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 
integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen 
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande om de 
tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar 
i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i 
företagen – med granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

§2 Formell reglering  

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i 
lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, 
förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision 
utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns 
förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed 
som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Regioner). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens reglementen.  
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Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 
dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa 
kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 

Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 
som revisorerna granskar.  

Revisorernas antal och organisation  

§3 Antal revisorer  

Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en 
mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.  

§4 Organisation  

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

§5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag  

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorerna med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal 
som fastställs för varje enskilt företag.  

§6 Ordförande  

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice 
ordförande. Uppdraget är att vara ordförande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden.  

§7 Uppdragstid  

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna 
under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper 
revisorer. 

Tillkommande uppdrag  

§8 Tillkommande uppdrag  

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 

Revisorernas sakkunniga biträden  

§9 Sakkunniga biträden  

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  

107



Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling. 

10§ Sakkunnigas rätt till upplysningar   

Bestämmelserna i kommunallagen (aktiebolagslagen och stiftelselagen) om revisorernas rätt 
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

11§ Beredning av revisorernas budget  

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas verksamhet. 
Revisorerna gör framställning om budgetanslag till presidiet i den ordning som presidiet 
lägger fast. 

12§ Lekmannarevisorernas budget 

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen. Revisorerna 
svarar för kostnaderna för revisionen av stiftelser.  

13§ Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd.  

14§ Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den/de som fullmäktiges presidium 
utser. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

15§ Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 
Revisor får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 
Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är 
möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid 
och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor. 

16§ Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

17§ Protokoll  
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De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 

18§ Skrivelse från revisorerna 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser. 

Revisorerna och fullmäktige  

19§ Revisorerna och fullmäktiges presidium 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år.  

20§ Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ 
informera om revisionen samt svara på frågor. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige. 

21§ Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när 
de bedömer att så behövs. Styrelsens/nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas 
upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig styrelse/nämnd om de i sin granskning funnit misstanke 
om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har 
åsidosatts. Om berörd styrelse/nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning 
därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas rapportering  

22§ Löpande rapportering i fullmäktige  

Revisionens granskningar behandlas löpande av fullmäktige. Fullmäktige beslutar om när svar 
ska vara inkomna samt tar ställning till om dessa är tillräckliga. Detta uppfyller även kravet i 
kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt 
hör till revisionsberättelsen. 

23§ Uttalande om delårsrapport 
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Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 
fullmäktige senast tre veckor efter det att styrelsen överlämnat delårsrapporten till revisorerna. 

24§ Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast fyra veckor efter det att styrelsen 
överlämnat årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna. 

25§ Granskningsrapporter 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga  

26§ Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

Revisorernas arkiv  

27§ Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 

Reglementets giltighet  

28§ Reglementets giltighet 

Reglementet gäller från … till dess fullmäktige fattar annat beslut.
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§ 16 Dnr 2020/1510 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019, § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2019. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som mottog partistöd för genom beslutet har i rätt tid lämnat in 
redovisningarna avseende användningen av 2019 års partistöd till 
fullmäktiges presidium. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
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års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 900 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 933 
kronor för mandat 10-x.  
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2021 enligt följande. 
Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 166 600 
Socialdemokraterna  10 126 933 
Moderaterna 8 107 100 
Kristdemokraterna 4 59 500 
Vänsterpartiet 4 59 500 
Sverigedemokraterna 4 59 500 
Bygdepartiet 3 47 600 
Liberalerna 1 23 800 
  Totalt (SEK):      650 533 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-11 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2022 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beskrivning av ärendet 

Tillämpliga bestämmelser  
I 4 kap. 2932 §§ kommunallagen (2017:725) finns bestämmelser som ger 
kommunerna möjlighet att ge ekonomiskt bidrag till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Beslut om partistöd ska, enligt 4 kap. 32 § KL, bland annat innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar hur partistödet hur använts. 
Leksands kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 19 februari 2018, 
se § 9, antagit Reglemente för kommunalt partistöd. Av reglementet följer 
bland annat att grundstöd ska ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige samt att mandatstöd ska ges för mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen (2005:837). 
Enligt Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022 kan varje parti per år i 
ekonomiskt stöd få 1/4 prisbasbelopp i grundstöd samt 1/4 prisbasbelopp per 
mandat 1-9 i kommunfullmäktige och 1/6 prisbelopp per mandat 10-x i 
kommunfullmäktige. 

Redovisning rörande tidigare utbetalat partistöd  
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 februari 2019, § 5, beslutades att 
utbetala kommunalt partistöd för 2019. Av beslutet följer även att respektive 
mottagande parti i enlighet med reglementet för kommunalt partistöd ska 
lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet används. Samtliga partier 
som mottog partistöd för genom beslutet har i rätt tid lämnat in 
redovisningarna avseende användningen av 2019 års partistöd till 
fullmäktiges presidium. 

Avdelningens bedömning 
Det finns idag åtta partier representerade i fullmäktige och som därmed är 
berättigade grundstöd. Samtliga 49 mandat har en ledamot som är fastställd 
enligt vallagen och som därmed berättigar mandatstöd. Mot bakgrund av att 
samtliga partier i fullmäktige lämnat in skriftlig redovisning rörande tidigare 
års utbetalning av partistöd är samtliga partier som idag sitter i fullmäktige 
berättigade nytt partistöd (grundstöd och mandatstöd). 
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Leksands kommun 

Datum 
2020-12-11 
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Dnr 2020/50 
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2(2) 

Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor. Grundstödet ska därmed vara 
11 900 kronor och samma belopp i mandatstöd för mandat 1-9 och 7 933 
kronor för mandat 10-x.  
Utifrån grundstöd och antalet mandat föreslås därför att utbetala partistöd för 
2021 enligt följande. 

Parti Mandat Partistöd (SEK) 
Centerpartiet 15 166 600 
Socialdemokraterna  10 126 933 
Moderaterna 8 107 100 
Kristdemokraterna 4 59 500 
Vänsterpartiet 4 59 500 
Sverigedemokraterna 4 59 500 
Bygdepartiet 3 47 600 
Liberalerna 1 23 800 
  Totalt (SEK):      650 533 

Förslag till beslut  
1. Utbetala kommunalt partistöd för 2021 om totalt 650 533 kronor med 

fördelning i enlighet med förslaget. 
2. Ställa kravet att respektive mottagande parti senast den 30 juni 2022 ska 

lämna en skriftlig redovisning av hur partistödet enligt första punkten 
använts.  

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Partierna i kommunfullmäktige genom dess gruppledare 
Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Dnr 2020/1498 

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och 2 november 2020. 
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt 
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs 
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av 
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt 
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser 
framkommer ännu tydligare. 
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17 
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det 
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav 
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen 
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.  
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun 
och hade inget att anmärka. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-01-18, 
§ 19 
Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, daterat 2020-
11-30 
Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-12-21 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 19 Dnr 2020/1498 

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa,  
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och 2 november 2020. 
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt 
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs 
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av 
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt 
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser 
framkommer ännu tydligare. 
 
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17 
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det 
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav 
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen 
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.  
 
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun 
och de hade inget att anmärka. 

Beslutsunderlag 
Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, daterat 2020-
11-30 
Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30 
Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2020-12-21 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
Lägga informationen om tillsynen 2020 till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av överförmyndarverksamheten i 
Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och 2 november 2020. 
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt 
god verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor 
vikt att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs 
för att kunna hantera så väl löpande ärendehantering som 
kompetensutveckling och fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av 
akter för granskning konstaterar länsstyrelsen att enheten hanterar en relativt 
stor andel mer krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser 
framkommer ännu tydligare. 
 
I Leksands kommun var det 185 aktiva ärenden vid tillsynen varav 17 
förvaltarskap, 66 förmyndarskap och sju ärenden med särskild kontroll. Det 
har totalt fattats beslut om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav 
kommunens kostnad för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen 
förvaltar tillsammans 137 608 809 kr.  
 
Länsstyrelsen granskade tre slumpvis utvalda akter för Leksands kommun 
och de hade inget att anmärka. 

Förslag till beslut 
Lägga informationen om tillsynen 2020 till handlingarna. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro 
och Älvdalens kommuner den 26 oktober och 2 november 2020, daterat 
2020-11-30 
2. Bilaga till protokoll, daterat 2020-11-30 
3. Tjänsteutlåtande av överförmyndare Lotta Arnesson, daterat 2020-12-21 

Slutligt beslut skickas till 
Överförmyndaren i Leksands kommun för eventuell vidarebefordran
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Rättsenheten
Helle Bryn-Jensen
Direkt 010-2250396
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Överförmyndare i samverkan Övre Dalarna
overformyndaren@mora.se
 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858
Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Inspektion av överförmyndarna i Leksand, Mora, Orsa, 
Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner den 26 
oktober och den 2 november 2020

Närvarande
På grund av pågående pandemi under året 2020 har tillsynen delats upp i två 
tillfällen. Ett platsbesök hos verksamheten den 26 oktober 2020 under vilket 
enbart slumpvis utvalda akter granskades av jurister Helle Bryn-Jensen och 
Hanna Anagrius från länsstyrelsen. Den 2 november 2020 har ett digitalt möte 
med genomgång av resultatet av aktgranskning samt avstämning av 
verksamheten i stort hållits. Under det digitala mötet deltog Josef Szabo 
handläggare, Annelie Björkman enhetschef, Emma Nydelius handläggare samt 
Filippa Andersson assistent/granskare. 

1. Överförmyndarnas verksamhet
De sex kommunerna som ingår i verksamheten har alla en ensam överförmyndare 
utsedd. Av statistiken och den av kansliet inlämnade årsredogörelsen kan vi se 
att bemanningen är budgeterad för att vara totalt 5 personer. Vid 
inspektionstillfället var det endast två tjänstemän med den kompetens som krävs 
för att handlägga delegerbara beslut närvarande och tillgängliga i verksamheten. 
Enligt uppgift från personalen var granskningen av 594 årsräkningar avslutad 
redan i slutet på juni. Kansliet skickade ut totalt 42 påminnelser. I 11 ärenden 
gick det till beslut om vite men bara 1 av dessa gick så långt att vitet utdömdes. 
För tre år sedan kontrollerades samtliga ställföreträdare mot 
belastningsregistret, kronofogden samt socialtjänsten och därefter kontrolleras 
alla när ett nytt uppdrag tilldelas någon. Kansliet utbildar sina ställföreträdare 
själva och det är en heldagsutbildning. Därefter erbjuds alla ställföreträdare olika 
halvdagsutbildningar löpande och med olika föreläsare. Omprövning av 
förvaltarskap görs i samband med att underlagen inhämtas tillsammans med 
årsräkningarna. 
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2. Aktförvaring
Akterna förvaras i ett separat arkivrum. Det råder enligt Länsstyrelsens mening 
en generellt god ordning i akterna och de förvaras på ett betryggande sätt.

3. Sammanfattning av årets inspektion
Länsstyrelsen är nöjd med årets inspektion. Enheten bedriver en generellt god 
verksamhet och har höga ambitioner. Dock oroas länsstyrelsen av, vid 
inspektionstillfället, konstaterad underbemanning på kontoret. Det är av stor vikt 
att överförmyndarenheten har de resurser och den bemanning som krävs för att 
kunna hantera så väl löpande ärendehantering som kompetensutveckling och 
fördjupad granskning och tillsyn. Vid urval av akter för granskning kan 
länsstyrelsen konstatera att enheten hanterar en relativt stor andel mer 
krävande ärenden varför tillgången till rätt resurser framkommer ännu tydligare. 
Länsstyrelsen avslutar tillsynen med de kommentarer och eventuella kritik som 
framkommer i bilagorna för varje kommun.

Medverkande
Protokollet har godkänts av enhetschef på Rättsenheten Daniel Eriksson med 
jurist Helle Bryn-Jensen som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Kommunfullmäktige i alla sex samarbetskommuner
Kommunstyrelsen i alla sex samarbetskommuner
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Protokollsbilaga
 

1 (1)

2020-11-30
 

203-3764-2020
 

Rättsenheten
Helle Bryn-Jensen
Direkt 010-2250396
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858

Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Bilaga för Leksands kommun

1. Verksamheten i siffror
I kommunen bor det 15 807 personer enligt SCB:s statistik. Av totalt 
185 aktiva ärenden är 17 förvaltarskap och 66 förmynderskap varav 7 
ligger som ärenden med särskild kontroll. Det har totalt fattats beslut 
om arvoden till ett belopp av 1 578 527 kr varav kommunens kostnad 
för dessa är 540 688 kr. Ställföreträdare i kommunen förvaltar 
tillsammans 137 608 809 kr.

2. Granskning av slumpvis utvalda akter

Akt 1139 Förmynderskap  
Akt 786 Godmanskap
Akt 1121 Förvaltarskap 
Ingen anmärkning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 122 Dnr 2020/856 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 3/2020 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3:e kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03, 
§ 189 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-29 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 123 Dnr 2020/1338 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - LSS kvartal 3/2020 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22 

Beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 124 Dnr 2020/1339 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - ordinärt boende kvartal 3/2020 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03, 
§ 190 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-07 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 125 Dnr 2020/1340 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - särskilt boende kvartal 3/2020 

Beskrivning av ärendet 
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 h § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS.  
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis.  
För 3 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-11-03, 
§ 191 
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-22 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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