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KALLELSE
Datum

2019-09-11
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen
Kommunhuset

Plenisalen

Tisdagen

Den 24 september 2019

kl. 13.00

Informationsmöte
På förmiddagen mellan 09.00 och 12.00 har vi informationsmöte i
Plenisalen.
Från kl. 09.00 kommer kvalitetsgruppen och berättar om sitt arbete, bland
annat gällande uppföljningen av de politiska målen och fortsatt
utvecklingsarbete.
Från kl. 11.00 kommer säkerhetschef Hanna Trädgårdh-Oscarsson och
berättar om säkerhetsklassning av förtroendevalda.
Ärenden med förslag till beslut
1

Val av justerare

2

Kommundirektören informerar

3

Utskottsordförandena informerar

4

Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2019 med
helårsprognos.
Kommunstyrelsens beslut

1. Översända delårsbokslutet till kommunens revisorer för
granskning.
Handlingar distribueras senast till sammanträdet.

1

2019/602

2

5

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2019/970
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
i enlighet med förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska till tillämpas från 1 januari
2020 och ersätter tidigare taxor.
3. Äldre taxa ska fortfarande tillämpas i ärenden som gäller
tillstånd, anmälningar och dispenser som kommit in före 1
januari 2020.
6

Taxa för kontroll av livsmedel
Förslag till beslut

2019/973

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ändring av 9 §, taxa för Leksands kommun offentliga
kontroll av livsmedel, i enlighet med förslaget.
2. Avgift enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020.
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Taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa
Förslag till beslut

2019/932

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta taxa för plan- och bygglov samt kart- och mättaxa, i
enlighet med förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020
och ersätter tidigare taxor.
3. Äldre taxor ska fortfarande tillämpas för ärenden som
initierats före 1 januari 2020.
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Taxa avseende tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Förslag till beslut

2019/971

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta ändring av Leksands kommuns taxa avseende
tillståndsgivning för tobak, i enlighet med förslaget.
2. Taxor enligt första punkten ska tillämpas från 1 januari 2020.
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Taxor och avgifter inom vård och omsorg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med
förslaget.
2. Avgifter som antas enligt första punkten ska tillämpas från 1
januari 2019 och ersätter tidigare avgifter.
3. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands
2

2019/978

3

kommun för 2020 till 2 125 kronor.
4. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2020 och
ersätter tidigare maxtaxa.
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Parkering vid Leksands resecentrum inkl. avgifter
Förslag till beslut

2019/999

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta parkeringslösning med avgifter, i enlighet med förslaget.
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Avgift för utlämnande av allmän handling
Förslag till beslut

2019/637

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Behålla taxan (KF 2012-06-11 § 56) för avgift för kopia av
allmän handling, som ger förvaltningen rätt att ta ut avgift
med 50 kronor om beställningen omfattar minst tio sidor. För
varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.
2. Besluta om swish som huvudsaklig betalningsform för uttag
av avgift för kopia av allmän handling
3. Besluta att, i de fall swish saknas, skicka faktura utan
administrativ avgift till kunden
4. Uttag av avgift för kopia av allmän handling enligt ovan ska
börja gälla från och med den 1 januari 2020.
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Avgift för insatsen boendestöd
Handlingar med förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2019/992

13

Budget 2020-2022
I handlingarna finns förvaltningens förslag till budget 2020-2022.
Alliansen kommer att distribuera förslag till budget 2020-2022
under vecka 38.

2019/258

Mall för partiers budgetyrkanden har distribuerats till
gruppledarna och finns på politikerportalen.
14

Yttrande med anledning av revisionens granskning av
årsredovisning 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Anta förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens och
översända det till revisionen och dess biträde.
2. Översända yttrandet till fullmäktige för kännedom.

3

2019/442

4

15

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun
Förslag till beslut

2019/1017

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera nu gällande
miljöpolicy och miljömål samt återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag,
organisation, process och tidsplan för framtagandet av ny
miljöpolicy och nya miljömål.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och
återkomma med förslag till åtgärder och riktlinjer kring
kommunens användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i
plast, samt förslag på införande av relevant källsortering för
ökad återvinning i samtliga kommunala verksamheter.
3. Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28
november 2019.
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Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands
kommun
Förslag till beslut

2019/1016

Kommunstyrelsens beslut

1. Ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu gällande grafisk
profil och kommunikationspolicy och återkomma med förslag
till beslut.
2. En lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen före den 28 november 2019.
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Detaljplan för ny sporthall (Noret 58:1 m fl)
Förslag till beslut

2017/1456

Kommunstyrelsens beslut

1. Anta detaljplan för Noret 58:1 m.fl., i enlighet med förslaget.
18

Bildande av Bastbergs naturreservat
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förklara det område som avgränsas på bilagd karta som
naturreservat.
2. Naturreservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat.
3. Fastställa skötselplan för naturreservatet, i enlighet med
förslaget.
4. Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.

4

2019/974

5

19

Svar på motion om skrotbilar
Förslag till beslut

2019/443

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.
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Svar på motion om skolsamverkan
Förslag till beslut

2019/786

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen.
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insatser för grundskolan 2018
Förslag till beslut

2019/843

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom elevhälsan för 2018
2. Anta mål och strategier för 2019 års patientsäkerhetsarbete, i
enlighet med förslaget.
22

Remiss av förslag till nya föreskrifter för väg E16,
Dalarnas län
Förslag till beslut lämnas senast vid sammanträdet.

2019/1110

23

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg
kvartal 2/2019
Förslag till beslut

2019/822

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.
24

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen kvartal
2/2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

5

2019/821

6

25

Firmatecknare för Leksands kommun
Förslag till beslut

2019/28

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens
firma.


Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),



Kommundirektör Göran Wigert, samt



Tf sektorschef Maria Bond.

2. Rätten för tf sektorschef Maria Bond att teckna kommunens
firma är tidsbegränsad till den 31 december 2019.
3. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om
det avser verkställighet av politiska beslut eller är av annars
mindre vikt.
4. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk
karaktär till statliga och kommunala myndigheter.
5. I samband med beslutet enligt första till punkten upphör
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2019-01-28, § 12,
att gälla.
26

Sammanträdesordning 2020
Förslag till beslut

2019/1094

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastställa sammanträdesordning för kommunstyrelsen 2020 i
enlighet med förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte annat anges i
kallelsen.
27

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas
i protokoll och listor per den 12 september 2019.
28

Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)
Ordförande

6

2019/27

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 119

Dnr 2019/970

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Beskrivning av ärendet
Behov föreligger för en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Sektorns/avdelningens bedömning
På grund av ändringar i miljöbalken och ökade kostnader för tillsynsmyndigheten behöver taxan göras om. Förslaget till ny taxa följer SKL:s
förslag. Förslaget till en timtaxa på 1000 kr är en uppräkning av gällande
taxas 900 kr som gjorts med hänvisning till ökningen av PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) sedan 2016. I framtagandet av ny taxa har samråd
skett med andra kommuner i länet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslaget till taxebestämmelser med bilaga 1-3 samt bilaga avgiftsnivåer och
bilaga sporadiskt tillsynsbehov
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Tillstyrka förslaget till ny miljöbalkstaxa.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-08

Dnr Dnr.

Förvaltning.
Ansvarig., Telefon.
Epostadress.

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Beskrivning av ärendet
Behov föreligger för en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Sektorns/avdelningens bedömning
På grund av ändringar i miljöbalken och ökade kostnader för tillsyns
myndigheten behöver taxan göras om. Förslaget till ny taxa följer SKL:s
förslag. Förslaget till en timtaxa på 1000 kr är en uppräkning av gällande
taxas 900 kr som gjorts med hänvisning till ökningen av PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) sedan 2016. I framtagandet av ny taxa har samråd
skett med andra kommuner i länet.

Förslag till beslut
Utskottet för samhällsbyggnad föreslås tillstyrka förslaget till ny
miljöbalkstaxa.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslaget till taxebestämmelser med bilaga 1-3 samt bilaga avgiftsnivåer och
bilaga sporadiskt tillsynsbehov
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Skriv här.
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Datum

2019-08-08
Leksands kommun
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Datum

2019-08-07

Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Leksand kommuns kostnader för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde,
bl.a. vad gäller skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av
jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall
och producentansvar. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till
kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för
undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd, och
3.

Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver
utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar
inom miljöbalkens område överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften
fattas av utskottet för samhällsbyggnad samt av jävsnämnden inom
respektive ansvarsområden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift
enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de
Webbplats

E-post

LEKSANDS KOMMUN

www.leksand.se

kommun@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Leksands kommun
793 80 Leksand

Torget 5

Organisationsnr

212000-2163
Fax

0247-144 65
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uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna
bestämmas.
Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1) I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid
enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet
(timavgift), och
4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden
per hel timme handläggningstid 1000 kr.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som
varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra
åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd
med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och
kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som
utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Kommunfullmäktige får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå
som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. Avgift
för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i
bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden
för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas
vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle,
tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
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12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska
erläggas av sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas
inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som
prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att
ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för
sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i
ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan
avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som
prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller
åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. Avgift med anledning av
handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den
högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för övriga verksamheter. Avgift tas inte ut för en anmälan som
återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver
eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift
för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan
avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt
miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som
framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över sådan verksamhet
eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt
miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska
anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H)
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
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Industriutsläppsverksamhet
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med
(-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga
tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant
tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats
90 timmar eller mer i taxebilaga 2.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i
särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut
för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid
som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller
förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. Extraordinär
tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av
den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder
inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga
2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det
högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som
saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om
produktionsvolym eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att
beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de
fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För
tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10
kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.
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Datum

Sida

2019-08-07

5(5)

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller
efterskänkas.
Avgiftens erläggande
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till XX kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut
om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det
överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om
avgift till länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 2020-01-01. I ärenden som rör tillstånd,
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter
denna dag.

Bilagor
Bilaga 1

"[Skriv text här]"
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Avgiftsnivåer

#REFERENS!
#REFERENS!

Avgiftsnivå
#REFERENS!
#REFERENS!
#REFERENS!
#REFERENS!

Timmar
1tim
2 tim
8 tim

#REFERENS!
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Sporadiskt tillsynsbehov
Verksamhet

Tillsynsbehov

Prövn.nivå

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Råpetroleum, naturgas och kol Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Annan utvinningsindustri

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Mjölkprodukter

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Annan livsmedelstillverkning

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

GUMMI- OCH PLASTVAROR

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

VATTENFÖRSÖRJNING

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Annan trafikinfrastruktur

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Biologisk behandling

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Deponering

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Bransch

JORDBRUK

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK

UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

TRÄVAROR
KEMISKA PRODUKTER

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

Annan kemisk tillverkning
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AVFALL

Förbränning

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

Uppgrävda massor

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Återvinning för
anläggningsändamål

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

C

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

U

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Bostäder m.m.
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Samlingslokaler m.m.
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Idrottsanläggningar, camping,
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
Sporadiskt (tillsyn vid behov)
bad m.m.
ETER

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Lokaler för hygienisk
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
behandling
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Lokaler för förvaring av djur
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov)

UH

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
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Taxebilaga 2

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

Verksamhetskod

Timmar

Prövn.nivå

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

9

1.20

C

9

5.10

B

9

5.20

C

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.10

B

9

10.11

B

18

10.11

B

18

10.11

B

9

10.11

B

9

10.11

B

6

10.11

B

6

10.20

B

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20

B

18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

18

10.20

B

18

10.20

B

9

10.20

B

9

10.20

B

6

10.20

B

6

10.30

C

9

10.40

C

9

10.50

C

9

10.60

C

9

11.10

A

30

11.20

B

13

11.20

B

13

11.30

C

9

13.10

A

90

13.10

A

90

13.10

A

64

13.10

A

227

13.10

A

184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men
högst 200 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men
högst 50 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i
vattenområde.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning
på land.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 §
miljöbalken.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

19

13.20-i

A

90

13.20-i

A

184

13.30

B

90

13.40

A

90

13.40

A

64

13.40

A

227

13.40

A

184

13.50

B

227

13.50

B

64

13.60

B

64

15.10-i

B

90

15.10-i

B

30

15.20

B

30

15.30

C

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser järnmalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser kol.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser uran- eller toriummalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45

B

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20

15.40-i, 15.45

B

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rökning. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45

B

64

15.50

C

9

15.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95

15.90-i, 15.95

15.90-i, 15.95

B

B

B

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse,
stärkelsederivat eller socker. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95

B

30

15.101

C

9

15.125

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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15.131-i, 15.141 B

30

15.151

9

C

15.170-i

B

30

15.180

C

9

15.185-i och
15.190

15.185-i och
15.190

15.185-i och
15.190

B

B

B

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och
15.190

B

30

15.200

C

9

15.210

B

30

15.220

C

9

15.230

B

64

15.240

C

9

15.250

B

13

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
framställning av malt.

22

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning för tillverkning av jäst.

15.250

B

64

15.250

B

30

15.260

C

9

15.270

B

90

15.270

B

47

15.280

C

9

15.310

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska
råvaror

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350B
i och 15.370-i

15.330-i, 15.350B
i och 15.370-i

30

15.340

C

9

15.360

C

9

17.10-i

B

90

17.20

B

64

17.20

B

30

17.30

C

9

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
anläggning som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
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18.10-i

B

18.20

B

18.20

B

18.20

B

18.30

C

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
90
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
90
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
90
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än
garvning.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
Ange tillsyns
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i

B

64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.20

B

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20

B

30

20.30

C

9

20.40

C

9

20.50-i

B

137

20.50-i

B

64

20.60

C

9

20.70

B

13

20.80

C

9

20.90

C

9

20.91

C

9

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion
som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion
som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR

21.10-i

A

306

21.10-i

A

227

21.10-i

A

184

21.10-i

21.10-i

21.10-i

21.30-i

A

A

A

A

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om
verksamheten har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än
200 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i

A

47

21.40

B

47

22.10

C

9

22.20

C

9

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200
megawatt.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt
men högst 200 megawatt.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt
men högst 100 megawatt.

22.30

B

30

22.40

C

9

23.05

A

137

23.05

A

64

23.05

A

30

23.05

A

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.10-i

A

A
23.11-i

A

23.11-i

A

23.11-i

A

23.11-i

26

23.12-i

A

184

23.13

A

90

23.20

B

90

23.30-i

A

23.40 och 23.50 A

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och
24.22-i
24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och
24.22-i

A/B

A/B

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

24.23-i

A

227

24.23-i

A

184

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om
verksamheten avser kloralkali med användning av
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

27

24.24-i

B

90

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och
24.32-i

A/B

137

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och
24.32-i

A/B

90

24.33-i och
24.34-i

A/B

184

24.33-i och
24.34-i

A/B

90

24.35-i och
24.36-i

A/B

184

24.35-i och
24.36-i

A/B

90

24.37

B

137

24.38-i och
24.39-i

A/B

137

24.38-i och
24.39-i

A/B

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per
kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom
extraktion ur biologiskt material.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
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1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter
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26.10-i

26.10-i

26.20

26.20

B

B

B

B

B

64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar per kalenderår.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
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3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som
avses i 1-3 per kalenderår.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses
i 1-3 per kalenderår.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i

A

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80

B

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESRanläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
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A

A
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2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i

A

90

27.20

A

64

27.20

A

90

27.20

A

90

27.20

27.25-i

27.26-i

27.27-i

A

A

A

A

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESRanläggning).
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som
avses i 1.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per
kalenderår.

64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter processoch sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter processoch sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men
högst 5 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton
men högst 5 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per
kalenderår.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000
ton per kalenderår.

35

27.50

B

27.50

B

27.60

C

27.70-i

A

27.70-i

A

13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
Ange tillsyns
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för
184
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
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2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton ickejärnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton ickejärnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
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7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst
80 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än
20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10
000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra ickejärnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra ickejärnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

38

27.101-i

B

64

27.110

B

64

27.110

B

30

27.120

B

227

27.120

B

137

27.120

B

64

27.120

B

30

27.130

B

90

27.130

B

30

27.130

B

13

27.130

B

6

27.140

C

9

28.10-i

B

64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra ickejärnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
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2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

6

64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än
10 000 kubikmeter per kalenderår.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.
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3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B

6

28.25

C

9

28.40

C

9

28.50

B

30

28.50

B

13

28.50

B

6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte
omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår .
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton zink per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink
per kalenderår.
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B

B

B

B
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4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton zink per kalenderår.

13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst
10 000 kubikmeter per kalenderår.

13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1
000 kubikmeter per kalenderår.

6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.
13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.50

B

6

28.71
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28.80

B

30

28.90

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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B
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5
ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5
ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5
ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5
ton.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym
på mer än 50 kubikmeter.

34.60

A

184

34.70

B

90

34.70

B

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70

B

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80

C

9

39.10-i

B
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B
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B
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39.15

B
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500
ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200
ton men högst 500 ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton
men högst 200 ton per kalenderår.
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4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton
men högst 50 ton per kalenderår.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton
per kalenderår.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
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B
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40.01

B
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40.02
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9
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40.15

B

64

40.20

C

9

40.30

A

90

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning vid jordbruksföretag.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.40-i

A

30

40.40-i

A

137

40.50-i

B

30

40.50-i

40.50-i

B

B

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
gasturbinanläggningar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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30
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9
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C
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För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B

13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B

6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100

6

C

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
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40.110

C

6

40.120

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10

A

90

50.10

C

9

50.20

C

6

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

63.30

A
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63.30

A
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63.30

A

137

63.30

A
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63.40
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9
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C
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Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst
100 000 flygrörelser per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40
000 flygrörelser per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.

46

90.10 och 90.11 B

90.10 och 90.11 B

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.15-i

B

47

90.16

C

18

90.405-i och
90.406-i

B

137

90.405-i och
90.406-i

B

64

90.405-i och
90.406-i

B

30

90.410 och
90.420

A/B

137

90.410 och
90.420

A/B

137

90.410 och
90.420

A/B

137

90.410 och
90.420

A/B

137

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

47

90.430

90.435-i

90.435-i

C

A

A

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.

90.435-i

A

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440

A

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440

A

137

90.440

A

137

90.450

B

30

90.450

B

30

90.241-i

B

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i

B

30

90.251

C

9

90.375

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
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90.161

B

64

90.161

B

30

90.161

B

13

90.161

B

6

90.171

C

9

90.271

B

13

90.281

C

9

90.290-i

A

137

90.300-i

B

64

90.300-i

B

30

90.300-i

90.310

B

B

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310

B

30

90.310

B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.

49

90.310

90.320-i

90.320-i

B

A

A

6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och
90.340

B

30

90.341

C

9

90.90

C

9

90.451

A

137

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29

90.180-i och
90.181-i

C

A

9

306

90.180-i och
90.181-i

A

90

90.180-i och
90.181-i

A

30

90.190 och
90.191

B

30

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

50

90.200-i och
90.201-i

90.210-i och
90.211-i

90.210-i och
90.211-i

90.212-i och
90.213-i

90.212-i och
90.213-i

A

B

B

B

B

137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och
90.221

B

30

90.220 och
90.221

B

13

90.230

C

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000
ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382

90.408-i

C

B

9

13

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och
90.485

A/B

227

90.480 och
90.485

A/B

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

51

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.500-i och
90.510

B

137

90.520

C

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
Ange tillsyns
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B

13

90.40

C

9

90.60

C

6

90.454-i, 90.455
A
och 90.457

227

90.454-i, 90.455
A
och 90.457

137

90.454-i, 90.455
A
och 90.457

30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg
med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst
25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt
tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455
A
och 90.457

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

B

90.458

B

64

90.458

B

30

90.458

B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
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90.458

B

6

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.100

B

64

90.100

B

30

90.110

C

9

90.70

B

30

90.70

B

13

90.80

C

9

90.460 och
90.470

A

71

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

90.361

B

13

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119

B

137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet

90.119

B

64

90.119

B

30

90.119

B

13

90.120

C

9

90.381 och
90.383

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
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90.131

B

13

92.10

B

13

92.10

B

7

92.20

C

6

92.30

C

6

93.10

C

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt
skjutfält.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat
skjutfält.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20

38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
1
38 § FMH, punkt
2
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3
38 § FMH, punkt
3

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är
tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är
tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är
tillsynstiden 3 timmar.

B

13

H

3

H

3

H

3

H

6

För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

3

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch

Verksamhet

JORDBRUK
UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetskod

Prövn.nivå

Avgift

Djurhållning

U

Timavgift

Berg, naturgrus och andra
jordarter

U

Timavgift

Slakterier

U

Timavgift

Livsmedel av animaliska
råvaror

U

Timavgift

Rökeri

U

Timavgift

Livsmedel av vegetabiliska
råvaror

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U
U

Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Kvarnprodukter
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror
TEXTILVAROR
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION

Glas, glasvaror och keramiska
produkter
Cement, betong, kalk, krita
MINERALISKA PRODUKTER
och gips

55

Andra mineraliska produkter

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer

U

Timavgift

Motorfordon
Maskinell bearbetning

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Förbränning

U

Timavgift

Vindkraft

U

Timavgift

Värme- och kylanläggningar

U

Timavgift

Flygplatser

U

Timavgift

LABORATORIER

U

Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

U

Timavgift

RENING AV
AVLOPPSVATTEN

U

Timavgift

Lagring som en del av att
samla in avfall

U

Timavgift

Mekanisk bearbetning och
sortering

U

Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

U

Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER

U

Timavgift

STÅL OCH METALL
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALLBEARBETNING
FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

AVFALL

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Undervisning, vård m.m.
ETER
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45 § FMH, punkt UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Hotell m.m.
ETER

45 § FMH, punkt UH
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Timavgift

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 121

Dnr 2019/973

Ändring i taxa för Leksands kommuns offentliga
kontroll av livsmedel (beslutad 2014-11-24, §34)
Beskrivning av ärendet
Livsmedelstaxan behöver ändras vad avser avgiften för registrering av
livsmedelsverksamheter.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ändringen innebär att två timmars kontrolltid tas ut för registrering istället
för en timme. Detta avspeglar bättre den tid livsmedelsinspektörerna lägger
ner på ett genomsnittligt registreringsärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. §9 i Taxa för Leksands kommun offentliga kontroll av livsmedel
ändras så att avgiften för registrering motsvarar två timmars
kontrolltid. Detta innebär att avgiften blir 2200 kronor. Ändringen
föreslås börja gälla 2020-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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1(1)

Sida

1(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-08

Dnr Dnr.

Förvaltning.
Ansvarig., Telefon.
Epostadress.

Ändring i Taxa för Leksands kommuns offentliga
kontroll av livsmedel (beslutad 2014-11-24, §34)
Beskrivning av ärendet
Livsmedelstaxan behöver ändras vad avser avgiften för registrering av
livsmedelsverksamheter.
Sektorns/avdelningens bedömning
Ändringen innebär att två timmars kontrolltid tas ut för registrering istället
för en timme. Detta avspeglar bättre den tid livsmedelsinspektörerna lägger
ner på ett genomsnittligt registreringsärende.
Förslag till beslut
§9 i Taxa för Leksands kommun offentliga kontroll av livsmedel ändras så
att avgiften för registrering motsvarar två timmars kontrolltid. Detta innebär
att avgiften blir 2200 kronor. Ändringen föreslås börja gälla 2020-01-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 115

Dnr 2019/932

Ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
Beskrivning av ärendet
Plan- och byggtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande planoch byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter
av Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls
kopplade till plan-, kart-, och mätverksamhet.
Den nu gällande Plan och byggtaxan gäller från 2015-01-01 antagen av KF
2014-11-24 § 33.
Taxan har justerats med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnadsoch likställighetsprincipen och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på
taxa som avspeglar ökade krav på kvalitet, innehåll och digitalisering samt
ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader.
Nu gällande plan- och byggtaxa har utrymme för flertalet förbättringar. Den
tidigare taxan är låg både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med
andra kommuners taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får
sina omkostnader tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings förslag till taxa och
Sveriges flesta 290 kommuner använder sig av denna modell.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-19
Förslag till plan- och byggtaxa 2020.
Plan- och byggtaxa 2015-01-01, antagen av KF 2014-11-24 § 33.
Redogörelse av ändringar i plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
2020.
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxa.

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-07-19

2019/932

Byggenheten
Jonas Slars, 80231
jonas.slars@leksand.se

Förslag till Ny Plan o Byggtaxa 2019
Beskrivning
Plan och byggtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande planoch byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter
av Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls
kopplade till plan-, kart-, och mätverksamhet.
Den nu gällande Plan och byggtaxan gäller från 2015-01-01 antagen av KF
2014-11-24 § 33.
Taxan har justerats med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnadsoch likställighetsprincipen och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på
taxa som avspeglar ökade krav på kvalitet, innehåll och digitalisering samt
ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader.
Nu gällande plan- och byggtaxa har utrymme för flertalet förbättringar. Den
tidigare taxan är låg både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med
andra kommuners taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får
sina omkostnader tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget bygger på Sveriges kommuner och landstings förslag till taxa och
Sveriges flesta 290 kommuner använder sig av denna modell.

Beslutsunderlag
Förslag till plan- och byggtaxa 2020 (presenteras i sin helhet under
sammanträdet)
Plan- och byggtaxa 2015-01-01, antagen av KF 2014-11-24 § 33.

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Referens
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Redogörelse av ändringar i plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
2020 (presenteras under sammanträdet)
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige.
1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxa.

Byggenheten

Jonas Slars
Myndighetschef

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-14

2019/932

Plan- och kartavdelningen
Malin Bengtsson, 80218
malin.bengtsson@leksand.se

Förslag till Ny Plan o Byggtaxa 2019
Beskrivning
Plan och byggtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande planoch byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter
av Kommunstyrelsen och Jävsnämnden inom sina respektive uppdrag.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller
kommunallagen om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kostnaderna för myndighetsutövning och övriga tjänster som tillhandahålls
kopplade till plan-, kart-, och mätverksamhet.
Den nu gällande Plan och byggtaxan gäller från 2015-01-01 antagen av KF
2014-11-24 § 33.
Taxan har justerats med avseende på upplägg, rimlighet samt självkostnadsoch likställighetsprincipen och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på
taxa som avspeglar ökade krav på kvalitet, innehåll och digitalisering samt
ge täckning för nedlagda tids- och arbetskostnader. Det statliga kravet på
ökad digitalisering via förordningar och föreskrifter bidrar till ökade
kostnader för verksamheten och högre ställda krav på upprättandet av
planhandlingar.
Nu gällande plan- och byggtaxa har utrymme för flertalet förbättringar. Den
tidigare taxan är låg både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med
andra kommuners taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får
sina omkostnader tillgodosedda genom gällande avgifter.
Taxan för planverksamhet tillämpar en modell där plankostnaden tas ut vid
uppförandet av detaljplanen och ej via planavgift i bygglovskedet.
Taxan reglerar även kostnadsuttag gällande tillfälliga nyttjare av det
kommunala kartmaterialet. För permanenta nyttjare av kommunalt
kartmaterial träffas normalt avtal som löper över flera år. En översyn av
dessa kostnadsuttag är också aktuell.
Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Plan- och kartavdelningen
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Kostnadsuttag gällande mätverksamhet utgår från Sveriges kommuner och
landstings förslag till taxa.

Beslutsunderlag
Förslag till plan- och byggtaxa 2020 (presenteras i sin helhet under
sammanträdet)
Plan- och byggtaxa 2015-01-01, antagen av KF 2014-11-24 § 33.
Redogörelse av ändringar i plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa
2020 (presenteras under sammanträdet)
Förslag till beslut
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige.
1. Tillstyrka förslaget till ny plan- och byggtaxa inklusive kart- och
mättaxa.

Plan- och kartavdelningen

Malin Bengtsson
Planchef

Webbplats

E-post

Leksands kommun

www.leksand.se

kundstjanst@leksand.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

PlusGiro

Byggenheten
793 80 Leksand

Torget 5

0247-800 00 vx

0247-144 65

12 41 60-3
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Plan- och Bygglovtaxa
inklusive kart- och mätttaxa
2020-01-01
LEKSANDS KOMMUN
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Antagen av KF 20xx-xx-xx § x
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Inledning
Plan och bygglovtaxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet rörande plan- och
byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och Jävsnämnden inom
sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa verksamheter rörande plan- och
byggfrågor samt kart- och mättjänster. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen, om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att
täcka kostnaderna för myndighetsutövningen eller de tjänster som tillhandahålls.
Plan-och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsutskottet att ta ut en avgift i
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivebeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävanden
åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked, och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på
arbetsplatsen och kungörelse av beslut om lov, förhandsbesked eller detaljplaner.
I ärenden om detaljplan får avgift tas ut för planbesked, handläggning och upprättande samt granskning av planhandlingar, avgift får även tas ut för att täcka kostnader
för
program, om ett sådant behövs.

Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den
sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen
För samhällsbyggnadsutskottets verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en
avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ
av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
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Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen
av självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får
det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten
(se bl.a. Petersén m.fl.). Kommunallagen, kommentarer och
praxis, 2006, s. 354).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(inklusive pensionskostnader), material och utrustning,
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader,
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader
bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt
hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.
Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är
däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 §
kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om
det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar
eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som
befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen
får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop.
1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).

Retroaktivitetsförbudet
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med
retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall.
Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen:
”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det”.
I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas
ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt
för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning
nedan, samt NJA 1974 s. 10).
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Plan- och bygglagen
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen
(2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser,
om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en
byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning
eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet
avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.
Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera
sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga
att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna
bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen,
under förutsättning att det finns sakliga skäl för det
(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet
och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad
(prop. 2009/10:170 s. 351 f.).
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Administrativa rutiner
Kommunfullmäktiges beslut om taxa
Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska
beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:
Med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige
att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och
bygglagen.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige.
Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna
taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska
behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. Taxa gällande planverksamhet indexuppräknas årligen enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV). PKV
är avsett att användas för kommuner som underlag vid beräkningen av kostnaderna
för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Överklagande av beslut om taxa
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från
den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarigt utskott/delegation till tjänstemän
Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på
den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut
om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda
endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger
beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar
anpassas till gällande regler. Enskild tjänsteman skall således kunna reducera avgiften i ett ärende som är orimligt dyrt.
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Mervärdesskatt
Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.
Vad avgiftsbeslut bör innehålla
I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.
• Hur stor avgift som debiteras.
• När betalning ska ske.
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i
22-28 §§ förvaltningslagen).
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.
Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet
eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften
avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns särskilda
skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Samhällsbyggnadsutskottets
rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
samhällsbyggnadsutskottet om skälig avgift grundad på tidersättning.
Antagande av taxan
Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller
ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.
Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till sektor samhällsutveckling inom den tid som anges i
faktura.
Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning
sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning
ska då ske mot eventuell bygglovavgift.
Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall
Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man
överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda
fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen.
Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till sektor samhällsutveckling inom tre
veckor från den dag han fick del av beslutet.

73

8(36)

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa
inklusive kart- och mättaxa
Plan och bygglovtaxan inklusive kart- och mattäxan gäller för byggnadsnämndens
verksamhet rörande plan- och byggfrågor. I Leksands kommun fullgörs byggnadsnämndens uppgifter av kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad och jävsnämnden inom sina respektive uppdrag. Denna taxa gäller för dessa
verksamheter.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänster.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av
dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt bygglovtaxa
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig
på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver har Samhällsbyggnadsutskottet en justeringsfaktor 1.2
som antags av KF 2011-03-28 § 22.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF

Handläggningsfaktor

KOM

Faktor för kommunicering

KF

Kartfaktor

mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.
Ex. Prisbasbelopp 2019 46500kr, dvs 46.5.
MF
Mätningsfaktor
N

Justeringsfaktor

OF

Objektfaktor

PLF

Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
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Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 02 10 53 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med
den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Avräkning
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska sektor samhällsutveckling återbetala i
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom
föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för
tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs.
preskription sker efter tio år.
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Tabeller bygglovtaxa
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och anläggningar,
beroende på storleksfaktorn ska multipliceras med åtgärdsfaktor enligt nedanstående
tabeller.
Area (m2)- BTA+OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl.bygglovpliktiga komplementbyggnader
0-16
17-49
50-99
100-149
150-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-1149
1150-1599
1600-2199
2200-2999
3000-3999
4000-4999
5000-5999
6000-7999
8000-9999
10000-14999
15000-24999
25000-49999
50000-100000
Härutöver
Mycket enkla byggnader mindre än 50
m2

2
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
32
36
46
56
64
72
85
100
125
170
235
400
+ 3/1000
2

Mycket enkla byggnader får definieras som carport, altantak, skärmtak, inglasade
uteplatser, växthus och liknande åtgärder.
För ärenden med ansökningar med både huvudbyggnad och garage eller andra komplementbyggnader skall den sammanlagda Bruttoarean sammanräknas.
Byggnader av samma typ beräknas efter byggnadernas totala BTA.
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Tidsersättning
Tabell 2
I tidsersättningen ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler som
inte kan schablonberäknas.
Timersättningen i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för
personal inom verksamheten.
Tidsersättning utgår med avgift per timme. Minsta debiterbara tid är 1 timme
Yrkeskategori

Avgift (kr/timme)

Handläggare sektor
Samhällsutveckling

975 kr

Underrättelse till berörda sakägare
Taxan används i de ärenden när kommunicering skall ske i enlighet med Plan- och
bygglagen kap 9 § 25 i ärenden som innebär:
- Avvikelse från gällande detaljplan
- Åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
- Åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd

Tabell 3

Avgift=kommunicering x mPBB x N
Antal

Kommentarer

Kommunicering

Sakägare 1-5

25

Sakägare 6-10

35

Sakägare 11 eller fler

35

Kungörelse

Annonskostnad
skall också debiteras

80

Kungörelse av beslut i post- och
inrikestidning

Annonskostnad
skall också debiteras

5
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Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov= Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
Objektsfaktor enligt tabell 1

Tabell 4
Åtgärd

Handläggningsfaktor
HF1
7

Administration inklusive arkivering
Planprövning
(Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked)

3

Byggnaden
(Placering, yttre utformning och färgsättning, användbarhet och tillgänglighet)

7

Tomten
(Tomts ordnande inklusive utfart och parkering, enkel
kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning,
fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras),
skyddsåtgärder mot skred och högvatten, utrymningsoch räddningsvägar,måttgranskning,besiktning)

7

Remisser
Trafikverket etc

2
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Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
För ärenden där interrimistiska slutbesked kan ges debiteras detta i efterhand.
Interrimistiska slutbesked i samband med slutsamråd= Mpbb x HF2(10)x 10
Objektsfaktor enligt tabell 1 alternativt tabell 2

Tabell 5
Åtgärder

Handläggningsfaktor
HF2

Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked inkl tekniskt samråd och
fastställande av
kontrollplan

10

Startbesked och beslut om kontrollplan

5

Startbesked (gäller även påbörjande av
rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt
slutbesked

3

Interremistiskt slutbesked i samband
med slutsamråd större objekt

10
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Bygglovbefriade åtgärder-, friggebodar och attefallshus med ändringar i PBL 2 juli
2014.
Anmälansavgift och avgift för startbesked = Mpbb x OF x HF2 x N
Objekt

Yta BTA

Friggebodar och komplementbyggnader av
enkel karaktär där vattenoch avlopp ej ska dras in,
brandskydd påverkas ej,
takkupor enkel åtgärd
inredning av ytterligare bostad
Enkel åtgärd som ej berör VA
eller brandskydd

Max 25 m2

2

20

Friggebodar och komplementMax 25 m2
byggnader av
komplementbostadshuskaraktär
där brandskydd, tillgänglighet
berörs
Takkupor, ingrepp i bärande
delar
Inredning av ytterligare bostad
där Va, tillgänglighet och brandskydd berörs.

2

28

80

OF

HF1

HF2
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan i samband med bygglovsansökan

50 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Varsamhet

10 % påslag på bygglovavgiften

Ändring

70 % av normal avgift

Tidsbegränsat bygglov

75 % av normalavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av normal avgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av normal avgift

Tidsbegränsat bygglov,säsong förlängning

50 % av normal avgift

Förnyelse av lov=ny prövning

80 % av normal avgift

Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked (En tomtplats)

175 x mPBB

Förhandsbesked (Högst två tomtplatser)

175 x mPBB för den första och 100 för
den andra

Förhandbesked (Fler än två tomtplatser)

Tillkommande med 100 x mPBB för varje
tillkommande tomtplats

Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till
hälften vid beräkning av bygglovavgiften
om villkoren har uppfyllts vid bygglovprövningen)

Strandskyddsdispens

50 x mPBB vid samtidig ansökan om förhandsbesked och bygglovsprövning. Gäller också komplementbyggnad, båthus,
brygga etc.
125 x mPBB vid enbart ansökan om
strandskyddsdispens.
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Negativt förhandsbesked, avslag på ansö- 75 % av den avgift som utgår enligt denkan om förhandsbesked
na taxa för ett positivt förhandsbesked
Grannehörande och remisser full avgift

Tabell 8 Godkännande av sakkunnig
Avgift=HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd

HF

Ny sakkunnig

25

Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m.ibyggnadsverk)
Åtgärd

Tidsersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss Antal timmar (minst 1)
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Tabell 10 Nybyggnad- Bygglovavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som sektor samhällsutveckling
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.
Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc.
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Bostäder, kontor, industrier m.m.

Yta
BTA

OF

HF1

HF2

Byggnad, yta BTA

<99 m2

4

24

28

Byggnad, yta BTA

100-199
m2

6

24

28

Byggnad, yta BTA

200299 m2

8

24

28

Byggnad, yta BTA

300399 m2

12

24

28

Byggnad, yta BTA

400499 m2

14

24

28

Byggnad, yta BTA

500999 m2

20

24

28

Byggnad, yta BTA

10001999 m2

25

24

28

Byggnad, yta BTA

20004999 m2

30

24

28

Byggnad, yta BTA

50009999 m2
1000014999
m2

35

24

28

40

24

28

Byggnad, yta BTA

Varje tillkommande 5000-intervall +3
på OF
Vindsinredning

< 199
m2

17

28

Stor, enkel byggnad, oisolerad- lagerhall
< 600 m2

30 % av
normal
avgift

24

28
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Tabell 11 Komplementbyggnader
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage, carport
och förråd (eget ärende)

<50

2

17

13

Komplementbyggnad, garage, carport
och förråd (eget ärende)

>50

3

17

13

2

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp,sopskåp,
sophus, transformatorarstation etc.

Anpassning av handläggningsfaktor HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ärendets kom-plexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd, remisser etc.
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA

Yta BTA
<15
16-49
50-99
100-199
200-299
300-399

OF
3
3
4
8
10
12

HF1
14
17
17
14
17
17

HF2
10
17
17
17
28
28

Ytterligare intervall +2/100 kvm
Anpassning av handläggningsfaktorer HF1 och HF2 kan tillkomma beroende på ärendets komplexitet. Ex påverkan på brandskydd, extra samråd etc.
Komplementbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

13

OF
4

HF1
21

HF2
28

2

14

15

Transformatorstation/pumpstation Oavsett
storlek

4

14

13

Växthus, lusthus eller liknande oisolerat

>15 men
<50

2

2

14

Rullstolsgarage

Oavsett
storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett
storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett
storlek

4

17

23

Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Typ
Fritidshus

Yta BTA
40-80

Kolonistuga

< 40
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Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Övrigt- enkla konstruktioner

Yta BTA

HF1

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasad balkong 1-5 st

65

Inglasad balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/uterum

Oavsett
Storlek

65

Skärmtak

15-30

50

Skärmtak

>31

100

Bygglovavgift=mPBB x OF x (HF1+ HF2) x N
Övrigt-utan konstr. Yta BTA
Fasadändring, mindre

OF
2

HF1
11

HF2
10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshus enbostadshus

2

17

13

Hiss/ramp

4

17

15

4 (2)

10

13

2

14

15

2

14

13

Mur och/eller plankbullerplank/stabilitetoavsett material
Solceller/paneler- ej
på en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnad
Frivilligt bygglov

Avgift enl.
normalt bygglov

Bygglov för ändrad

Utgår OF en-
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användning

ligt tabell 1
enligt BTA,
dock ej mindre än
>50 kvm
Enligt tabell 1
<50 kvm

2

17

28

Enligt of

17

28

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift=Hf2 x mPBB x N
Åtgärd

HF2

Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Håltagning/bärande konstruktion, mindre

30

Håltagning/bärande konstruktion, större

140

Stambyte

90

Fettavskiljare

90

Sopsug

30

Rivningsanmälan

Debiteras per påbörjad timme, dock
maximalt 8 timmar för en mycket komplicerad rivning.

Solceller/solpaneler fritids/bostadshus

25
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift=Hf x mPBB x N
Rivning

HF

<250

100

250-999

200

>1000

400

Tabell 17 Bygglov för skyltar
Åtgärd

Skylt

>1

HF om liten påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
25

Skylt

1-10

50

Därutöver per skylt

Nr 2-4

15

Skylt

>10 m2

60

Skyltpelare

Större

100

HF om stor påverkan på
stads- eller
landskapsbilden

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser
som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller
ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
sektor samhällsutvekling. Det består av dokument/ritning som visar var på
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars
utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart som tidsersättning
Åtgärd

Tidsersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn,
vindkraftverk

Beskrivning

HF1

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

Ett torn

250

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

Fler än ett

550

Vindkraftverk
Vindkraftpark (>5
verk)

Upp till 4 st

1200
2500

89

HF2
Tidsersättning
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Avgift debiteras per påbörjad timme minst 2 timmar men dock högst 20 timmar beroende på ärendets komplexitet och hur mycket tid som läggs ner på ärendet.
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Anläggningens yta

2000-4999

60

24

28

80

24

28

100

24

28

Tillägg görs för bygg- 5000-10000
nad enl. ovan
>10000
Begravningsplats

Antal timmar

Campingplats

Antal timmar

Idrottsplats

Antal timmar

Friluftsbad

Antal timmar

Golfbana

Antal timmar

Kabinbana

Antal timmar

Minigolf

Antal timmar

Motorbana

Antal timmar

Nöjespark

Antal timmar

Skidbacke med lift

Antal timmar

Skjutbana

Antal timmar

Parkeringsplats

Antal timmar

Upplag/materialgård Antal timmar
Tunnel/bergrum

Antal timmar

Anläggning i vatten debiteras per påbörjad timme, minst 2 timmar men dock högst 10
timmar.
Objekt
Beskrivning
OF
HF1
HF2
Brygga, såvälpontonsom fast
anlagd

För fler än 10-12
båtar (annars ej
bygglov)

20

90

24

28
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Småbåtshamnse marina

För fler än 10-12
båtar < 5000

40

24

28

Marina 500010000

För fler än 10-12
båtar annars inte
hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga

Per brygga

5

24

28

Tabell 21 Övriga ärenden
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

Ingen avgift

Avslag såväl bygglov,marklov, rivningslov som förhandsbesked

25% avgift utgår av den avgift
som skulle utgå vid ett positivt besked

Avvisa

HF

75% av full
avgift
20

Mäklaruppgift

Tidsersättningse tabell 2

Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

25 % av normalt bygglovavgift eller tidsersättning se tabell 2. Grannehörande debiteras full avgift.
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Beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa
Nedan följer tabeller för beräkning av avgifter enligt kart- och mättaxa.
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för nybyggnadskarta, utstakning, grundkarta,
gränsutvisning, baskarta (primärkarta) och ortofoto.

Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsutskottet anser det nödvändigt.
Samhällsbyggnadsutskottet anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta
m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller tidsersättning

Kartinnehåll och faktorer
Kartbild

40

Fastighetsredovisning

40

Detaljplan

20

Höjder

30

Ledningar

20

Tomtyta större än 15000

Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

tidsersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

Komplettering av nybyggnadskarta

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidsersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkartområde

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder

Tidsersättning
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Tabell 23 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde
görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand
i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje
hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas
i läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsutskottets personal eller annan som
byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsutskottets personal, tas avgift
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Beskrivning

UF

Huvudbyggnad-nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus
m.m.
15-49 m2

80

1-199

180

200-499

210

500-999

240

1000-1999

290

2000-2999

340

Större än 3000

390

Tillägg per punkt utöver 4

10

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under förutsättning
att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Tidersättning se tabell 2
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Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till enoch
tvåbostadshus (4 punkter).

Utstakningsfaktor
UF

15-199

70

Tillägg per punkt utöver 4

5

Tillbyggnad-nybyggnad (4 punkter)
15-199

Utstakningsfaktor
UF
50

200-1000

100

Tillägg per punkt utöver 4

5

Övrig utstakning

Utstakningsfaktor

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning (minst 1 h)
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Tabell 24 Avgift för Baskarta (primärkarta)
Storskaligt kommunalt kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på marken av gemensamt intresse för samhällsbyggandet. Baskartan används som utgångsunderlag för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor,
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag mm.
I Leksands kommun beräknas nyttjanderättsavgiften efter områdets area (A) och leveransformat (F).
Beräkning av nyttjanderättsavgift
Nyttjanderättsavgift = P x A x F
P = pris per hektar
A = area i hektar (ha)
F = leveransformat
Pris per hektar (P)
Priset per hektar minskar succesivt med ökande area enligt nedanstående tabell. Vid
köp av enbart höjdkurvor motsvarar det 30% av priset.
Prisområden i hektar

Pris (ha)

0,1 - 5,0

1600 kr

5,1 - 30,0

400 kr

30,1 – 100,0

200 kr

100,1 –

100 kr

Exempel: beställd area är 7 ha. Avgift = 5 x 1600 + 2 x 400 = 8000 + 800 = 8800 kr
Area (A)
Områdets area i hektar.
Leveransformat
Baskartans pris är beroende på i vilket format kunden önskar kartan levererad. En
digital leverans i vektorformat kostar mer än en digital leverans i rasterformat.
F dwg, dxf, dgn, shp, tab = 1,0
F pdf, bild = 0,5
Denna taxa nyttjas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmeterialet. För permanenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas normalt avtal som löper över
flera år.
Leksands kommuns kartmaterial i alla dess former är upphovsrättsligt skyddat. Vid
upplåtelse av kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för
visst ändamål. Nyttjanderätten begränsas i tiden och för visst angivet ändamål.
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Avgift för eventuell kopiering och plottning tillkommer utöver upplåtelseavgiften.
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.

Avgift för Ortofoto
Avgift för ortofoto är 800 kr per bild.
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Beräkning av avgifter enligt Plantaxa
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning samt planupprättande och plangranskning. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett
grundbelopp för planering (Gp) multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer
enligt till denna taxa hörande tabeller. Faktorerna i plantaxan grundar sig på den
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan.
Samhällsbyggnadsutskottet befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet
enligt särkild delegationsordning.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uttag av kostnad för
detaljplanering tas ut i anslutning till detaljplanens upprättade och regleras i planavtal som tecknas i ärendet.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
Gp
Grundbelopp planering
Pbf Planbeskedsfaktor
Hf
Handläggningsfaktor
Gf
Granskningsfaktor
Uf
Upprättandefaktor
Gp = 975 kr (baseras på timavgift 2019 för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen)
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Enligt denna del av taxan erläggs avgift för planbesked, planhandläggning, plangranskning samt planupprättande.
I planhandläggning ingår allt arbete som tillhör planprocessen med undantag för
planupprättandet. Hit räknas den tid som åtgår vid politisk beredning av ärendet i
samband med samråd och granskning. Därutöver ingår arbetstid av plan- och kartavdelningens personal i samband med utskick samt kungörelse för samråd respektive
granskning, upprättande av fastighetsförteckning samt kostnader för upprättande av
samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår också kostnader i samband
med arkivering och laga kraft (exklusive annonskostnad).
I upprättande ingår arbetstid för all nedlagd tid för att nå färdigställda planhandlingar i form av plankarta och planbeskrivning samt upprätta underlag för upphandling
av utredningar.
Benämningar av faktorer för beräkning av planavgifter
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Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp för planering (Gp)
multipliceras med för ärendet tillämpliga faktorer enligt till denna taxa hörande tabeller.
GP= Grundbelopp planering
Pbf= Planbeskedsfaktor
Hf = Handläggningsfaktor
Gf= Granskningsfaktor
Uf = Upprättandefaktor
Gp = 975 kr (baseras på timavgift för tjänsteman inom plan- och kartavdelningen)
Finner samhällsbyggnadsutskottet att det finns skäl som motiverar avgiftssättning ur
två olika klasser, får samhällsbyggnadsutskottet för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan.
Samhällsbyggnadsutskottets befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift
enligt tabeller i denna taxa tillkommer tjänsteman vid samhällsbyggnadsutskottet
enligt särkild delegationsordning.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Kostnader och ansvar
regleras i särskilt planavtal som upprättas för ärendet.
Avgiftens erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning enligt
överrenskommelse i upprättat planavtal för respektive planprojekt.
I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av planärende såsom
- kostnader för annonsering i tidningar mm (samråd, utställning, laga kraft)
- ev kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten mm
- kostnader för framtagande av arkivhandlingar av planer
- grundkarteavgift
- upprättande av fastighetsförteckning
- tillkommande utredningar eller undersökningar som krävs för planens upprättande.
I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.
Samhällsbyggnadsutskottet är inte skyldig att återbetala belopp om planeärendet
återkallas av byggherren eller om planen ändras eller upphävs efter överklagande.
Avbrytande av planarbete
Om byggherren beslutar avbryta planarbetet under planprocessen ska samhällsbyggnadsutskottet få ersättning för redovisade nedlagda kostnader.
Beräkning av avgifter utförs enligt följande:
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Tabeller Plantaxa
Tabell 1 Avgift för planbesked
Då en intressent/exploatör vill exploatera mark som inte ligger planlagd eller som är
planlagd för annat ändamål ska ett planbesked sökas. Kommunen är skyldig att inom
4 månader från ansökningsdatum lämna ett planbesked om inget annat är överenskommet. Ett planbesked är ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas
men ger intressenten/exploatören möjligheten att inom två år upprätta samrådsförslag till ny detaljplan. Arbetet med att ta fram underlag för beslut om planbesked är
beroende av ärendets komplexitet och avgiften varierar därefter.
Avgift planbesked = Gp x Pbf
Gp = Grundbelopp planering
Klass Komplexitet

Pbf

1

Mycket enkelt planärende
Liten planproblematik, begränsad yta, få
sakägare

4

2a

Enkelt planärende
5
Begränsad problematik, begränsad sakägarkrets

2b

Enkelt planärende
Begränsad problematik, större sakägarkrets

3

Normalt planärende
Normal planproblematik, ej alltför stort
område/sakägarkrets

10

Komplext ärende
Omfattande planproblematik, och/eller
omfattande sakägarkrets

15

4

5

5

Mycket komplext ärende
Särskilt omfattande planproblematik och 22
oklara förutsättningar

Obs! Full avgift utgår även vid avslag.
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Tabell 2 Avgift för planprogram
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta
över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Syftet
med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till
insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid upprättande
av planprogram debitreras kostnad för handläggning och upprättande alternativt
granskning enligt nedanstående.
Avgift planprogram = Gp x tid
Gp = Grundbelopp planering

100

35(36)

Tabell 3 Avgift för detaljplan
Kommunen ska genom detaplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Kommunen är enligt lag (Plan- och bygglagen) skyldig att hantera handläggning av detaljplanen. Upprättande av detaljplan kan utföras av konsult eller av kommunen. Då upprättandet av planhandlingar görs av konsult tas avgift ut för kommunens arbete med
att granska de konsultupprättade planhandlingarna och tillhörande utredningar så
att de följer gällande lagstiftning, kommunens strategiska dokument, gällande föreskrifter, riktlinjer och förordningar. Även tid för medverkande vid möten som krävs
för framtagandet av planhandlingarna räknas in i granskningen.
Avgift vid kommunal planförfattare
= Gp x (Hf+Uf)

Avgift vid extern planförfattare
= Gp x Hf utöver detta tillkommer
timtaxa för kommunens granskning

Gp = Grundbelopp planering
Hf = Handläggningsfaktor
Uf = Upprättandefaktor
Klass Komplexitet
1

2a

2b

3

4

5

Hf

Uf

40

40

Enkelt planärende
Begränsad problematik, begränsad sakä- 40
garkrets

80

Enkelt planärende
Begränsad problematik, större sakägarkrets

50

100

Normalt planärende
Normal omfattning planproblematik, ej
alltför stort område/sakägarkrets

90

150

Komplext ärende
Omfattande planproblematik, och/eller
omfattande sakägarkrets

150

250

Mycket enkelt planärende
Liten planproblematik, begränsad yta, få
sakägare

Mycket komplext ärende
Särskilt omfattande planproblematik och 230
oklara förutsättningar
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250 +
löpande
enligt
timtaxa
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Utöver avgift för planupprättande tillkommer kostnad för
-samtliga utredningar och undersökningar som erfordras för planens framtagande
-grunkarta
-annonsering, lokalhyra, arkivhandlingar
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§ 120

Dnr 2019/971

Tillägg till taxa avseende tillstånd för försäljning av
tobaksvaror med anledning av ny tobakslag
Beskrivning av ärendet
Ny tobakslag träder i kraft 2019-07-01, Lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. I och med detta upphävs både tobakslag(1993:581) och
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare:
Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak
förs över till nya lagen.
Med anledning av lagändringarna behöver tillägg göras i nuvarande taxa
avseende tillståndsgivning för tobak.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Utredning
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Tillägg i taxa avseende tillståndsgivning för tobak enligt nya lagen LTLP
enligt bilagda förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-26

2019.6856

Samhällsutveckling
Olle Ryberg, 80152
olle.ryberg@leksand.se

Tillägg till taxa avseende tillstånd för försäljning av
tobaksvaror med anledning av ny tobakslag (LTLP
2018:2088
Ärendebeskrivning:
Ny tobakslag träder i kraft 2019.07-01, Lagen om tobak och liknande
produkter (LTLP 2018:2088). I och med detta upphävs både
tobakslag(1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare: Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av
reglerna kring tobak förs över till nya lagen.
Med anledning av lagändringarna behöver tillägg göras i nuvarande taxa
avseende tillståndsgivning för tobak.
Ärendets beredning:
Skrivelse med förslag på erforderliga tillägg i taxa avseende
tillståndsgivning för tobak.
Förslag till beslut
Tillägg i taxa avseende tillståndsgivning för tobak enligt nya lagen LTLP
(2018-2088) enligt bilagda förslag
Anette Blomqvist
Alkoholhandläggare

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16
Utredning
Pu
Anette Blomqvist
Olle Ryberg
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Tillägg till taxa med anledning av ny tobakslag LTLP(2018:2088)
Ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) träder ikraft 1 juli 2019. I och
med detta upphävs både tobakslag (1993:581 och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring
tobak förs över till den nya lagen. Även partihandlare som säljer tobak skall fr.o.m 1 juli ha
tillstånd till detta vilket kommunerna enligt nya lagen fått ansvar för.
Taxa för ansökningsavgift för detaljhandel med tobaksvaror fastställdes 2017-11-27 av
kommunfullmäktige i förskott fr.o.m den dag lagen träder i kraft och beslutades till 8000 kr.
I och med att lagen nu även omfattar tillstånd och ansökan från partihandlare behöver taxan
kompletteras och då det gäller samma handläggning bör även ansökningsavgift för
partihandlare fastställas till 8000 kr.
Nya lagen omfattar även tillfällig försäljning av tobaksvaror och kommer att medföra ungefär
samma handläggning, avgiften föreslås ligga något lägre då det avser tillfällig försäljning i
likhet med tillfälligt serveringstillstånd. Avgift föreslås till 6000 kr och för de som redan har
stadigvarande tillstånd i kommunen till 4000 kr.
Det kommer även i likhet med serveringstillstånd vid betydande eller mindre förändringar i
bolag att göras anmälan till kommunen för kontroll att det inte påverkar befintligt tillstånd.
Vid betydande förändring föreslås en avgift på 6000 kr och vid mindre förändring 3000 kr.
Tillsynsavgifterna för både tobak och e-cigaretter fastställdes 2017-11-27 i
kommunfullmäktige och behöver ej i dagsläget justeras.
Komplettering av avgifter föreslås enligt nedan
Ansökningsavgift för försäljning av tobaksvaror, partihandlare

8000 kr

Ansökan tillfällig försäljning av tobaksvaror, detaljhandel

6000 kr

Ansökan tillfällig försäljning av tobaksvaror, redan tillstånd i kommunen

3000 kr

Betydande förändring i bolag

6000 kr

Mindre förändring i bolag

3000 kr

2019-04-10
Anette Blomqvist
Folköls o tobakshandläggare
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§ 46

Dnr 2019/978

Taxor och avgifter vård och omsorg 2020
Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor
Vård och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt
prognosticerat konsumentprisindex för 2019, vilket är 1,7 procent.
En ny översyn av avgiftsnivåerna bör göras under 2020.
Beslutsunderlag
1. Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2020
2. Information om konsumentprisindex juli 2019:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-ochkonsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindexkpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2019/
Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Justera avgiftsnivåerna enligt bilaga. De nya avgiftsnivåerna ska
gälla från och med 1/1 2020.
2. Reglera årligen nivån för maxtaxan i Leksands kommun enligt det
gällande regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan 2020 blir
2 125 kr.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-15

Dnr 2019/978

Vård och omsorg
Andreas Staberg, 80143
andreas.staberg@leksand.se

Taxor och avgifter vård och omsorg 2020
Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av nivåerna för avgifterna utom maxtaxan inom sektor
Vård och omsorg. Sektorn finner det motiverat att reglera avgifterna enligt
prognosticerat konsumentprisindex för 2019, vilket är 1,7 procent.
En ny översyn av avgiftsnivåerna bör göras under 2020.
Förslag till beslut
1. Justera avgiftsnivåerna enligt bilaga. De nya avgiftsnivåerna ska
gälla från och med 1/1 2020.
2. Reglera årligen nivån för maxtaxan i Leksands kommun enligt det
gällande regeringsförslaget. Den nya nivån för maxtaxan 2020 blir
2 125 kr
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Bilaga: Förslag till förändrade avgiftsnivåer 2020
2. Information om konsumentprisindex juli 2019:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-ochkonsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindexkpi/pong/statistiknyhet/konsumentprisindex-kpi-juli-2019/
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avdelningschef Marie van Geffen Blomberg
Avdelningschef Niclas Knuts
Myndighetschef Katja Vestling
Avgiftshandläggare Eija-Lisa Lehtola
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Bilaga: Föreslagna förändringar av avgiftsnivåer, avgifter utom maxtaxan
Avgiftstyp

Avgiftsnivå 2019

Förslag avgiftsnivå 2020

Måltidsavgift, särskilt boende

128 kr/dag (3824 kr/mån)

130 kr/dag (3 889 kr/mån)

(i måltidsavgiften ingår frukost, lunch, kvällsmål, fika)
Lunch/matlåda

65 kr/st

66 kr/st

66 kr/st

67 kr/st

Lunch i daglig verksamhet
från Edshult

Lunch i daglig verksamhet Affär’n, Bakfickan
m.fl.

58 kr/st

59 kr/st

Matavgift dagverksamhet

77 kr/dag (1)

78 kr/dag

Matavgift korttidsboende/Växelvård

128 kr/dag

130 kr/dag

Matavgift korttids LSS

128 kr/dag

130 kr/dag

Matavgift fritids LSS

41 kr/lunch, 15 kr/mellanmål42 kr/lunch, 15 kr/mellanmål

Resor dagverksamhet

215 kr/mån (2)

228 kr/mån

Resor dagverksamhet

495 kr/mån (3)

525 kr/mån

(1) Motsvarar kaffe/smörgås och lunch
(2) Motsvarar 1-10 enkelresor/månad
(3) Motsvarar fler än 10 enkelresor/månad
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§ 118

Dnr 2019/999

Förslag till parkeringslösning vid Leksands
Resecentrum inklusive avgifter
Beskrivning av ärendet
Under flera år så har parkeringen vid Leksands Resecentrum varit hårt
belastad. Behovet av parkeringslösning har förändrats sen parkeringsplatsen
byggdes, exempelvis efterfrågas fler laddningsstationer, fler
parkeringsplatser för både arbetspendling (24h) och långtidsparkering vilket
har uppmärksammats både internt och från allmänheten. Parkeringsplatserna
har varit gratis, förutom de motorvärmarplatser som årligen har hyrts ut
under perioden november – april.
2017 fick Leksandsbostäder i uppdrag av kommunen att bygga en ny
parkeringsyta söder om stationshuset. I samband med byggnationen av den
nya parkeringsytan tog man hänsyn till nya behov så som laddplatser för
elbilar och en ökad efterfrågan på parkeringsplatser med motorvärmare. I
samband nybyggnationen så ansöktes och beviljades ett ekonomiskt bidrag
från Klimatklivet (Naturvårdsverket) och därmed ställs även krav på
redovisning av laddstationernas kostnader och betalningslösning. Här finns
även möjligheten att via tekniska lösningar göra det möjligt att styra
motorvärmare så att de startar i rätt tid vilket ger en ökad flexibilitet.
Önskemål har inkommit om ändrad fördelning av antalet parkeringsplatser
utifrån parkeringstyper exempelvis 24h för pendlare, 7 dygn, möjlighet till
motorvärmarplatser, samt korrigera nivån på parkerings-/hyresavgifter samt
att ta in avgifter för att täcka kostnader för byggnation, underhåll och ny
teknik.
Nuläge
Den äldre parkeringen norr om stationshuset, här kallad Norra
Järnvägsparkeringen har totalt 65 platser varav;


2st handikapplatser.



1st laddplatser.



10st 7-dygns parkering, gratis.
Antalet parkeringsplatser för långtidsparkering har bedömts som för

Justeras

Utdrag bestyrks
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få i kombination med att dagspendlare i brist på andra
parkeringsplatser även har brukat dessa platser.


17st motorvärmarplatser som har hyrts ut till allmänheten för 800kr
under perioden november – april, alternativt 250kr/mån.
Efterfrågan på dessa motorvärmarplatser är större än tillgången.



Övriga platser har varit 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva.

Den nya parkeringsytan, här kallad Södra Järnvägsparkeringen;


33st parkeringsplatser med motorvärmare.



2 handikapplatser med motorvärmare varav en även har möjlighet att
nyttja en laddstolpe.



8st laddplatser varav en är avsedd för handikapparkering.



8st parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster – kommer tas bort
och måste ersättas på annan plats.



Betalning: Enligt tidigare rutin skrivs hyreskontrakt med kommunen.
Kundtjänst administrerar avtalsskrivningen.

Sektorns/avdelningens bedömning
De föreslagna ytorna, se förslag till parkeringslösning, bedöms stämma
bättre överens med behovet.
De föreslagna avgifterna är i nivå med de avgifter som är i våra
grannkommuner (Rättvik och Mora) och känns därför både rimliga och
motiverade.
Betalningslösningen samt avgiften för laddplatser kommer även att kunna
appliceras på andra ställen inom kommunen, exempelvis på Torget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Förslag till parkeringslösning med avgifter
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Anta parkeringslösning med avgifter, i enlighet med förslaget.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-26

Dnr 2019/999 2019.6848

Trafikenheten
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

Tjänsteutlåtande, förslag till parkeringslösning vid
Leksands Resecentrum inklusive avgifter
Beskrivning av ärendet
Under flera år så har parkeringen vid Leksands Resecentrum varit hårt
belastad. Behovet av parkeringslösning har förändrats sen parkeringsplatsen
byggdes, exempelvis efterfrågas fler laddningsstationer, fler
parkeringsplatser för både arbetspendling (24h) och långtidsparkering vilket
har uppmärksammats både internt och från allmänheten. Parkeringsplatserna
har varit gratis, förutom de motorvärmarplatser som årligen har hyrts ut
under perioden november – april.
2017 fick Leksandsbostäder i uppdrag av kommunen att bygga en ny
parkeringsyta söder om stationshuset. I samband med byggnationen av den
nya parkeringsytan tog man hänsyn till nya behov så som laddplatser för
elbilar och en ökad efterfrågan på parkeringsplatser med motorvärmare. I
samband nybyggnationen så ansöktes och beviljades ett ekonomiskt bidrag
från Klimatklivet (Naturvårdsverket) och därmed ställs även krav på
redovisning av laddstationernas kostnader och betalningslösning. Här finns
även möjligheten att via tekniska lösningar göra det möjligt att styra
motorvärmare så att de startar i rätt tid vilket ger en ökad flexibilitet.
Önskemål har inkommit om ändrad fördelning av antalet parkeringsplatser
utifrån parkeringstyper exempelvis 24h för pendlare, 7 dygn, möjlighet till
motorvärmarplatser, samt korrigera nivån på parkerings-/hyresavgifter samt
att ta in avgifter för att täcka kostnader för byggnation, underhåll och ny
teknik.
Nuläge
Den äldre parkeringen norr om stationshuset, här kallad Norra
Järnvägsparkeringen har totalt 65 platser varav;


2st handikapplatser.



1st laddplatser.



10st 7-dygns parkering, gratis.
Antalet parkeringsplatser för långtidsparkering har bedömts som för
få i kombination med att dagspendlare i brist på andra
parkeringsplatser även har brukat dessa platser.



17st motorvärmarplatser som har hyrts ut till allmänheten för 800kr
under perioden november – april, alternativt 250kr/mån.
Efterfrågan på dessa motorvärmarplatser är större än tillgången.
112

Datum

2019-08-26
Leksands kommun



Referens

Sida

Dnr 2019/999

2(3)

Övriga platser har varit 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva.

Den nya parkeringsytan, här kallad Södra Järnvägsparkeringen;


33st parkeringsplatser med motorvärmare.



2 handikapplatser med motorvärmare varav en även har möjlighet att
nyttja en laddstolpe.



8st laddplatser varav en är avsedd för handikapparkering.



8st parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster – kommer tas bort
och måste ersättas på annan plats.

Sektorns/avdelningens bedömning
Se bifogat förslag till parkeringslösning.
De föreslagna ytorna bedöms stämma bättre överens med behovet.
De föreslagna avgifterna är i nivå med de avgifter som är i våra
grannkommuner (Rättvik och Mora) och känns därför både rimliga och
motiverade.
Betalningslösningen samt avgiften för laddplatser kommer även att kunna
appliceras på andra ställen inom kommunen, exempelvis på Torget.
Finansiering
Intäkterna förväntas täcka kostnader för den föreslagna parkeringslösningen.
Förslag till beslut
1. Att anta förslaget.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Förslag till parkeringslösning
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Trafikenheten.
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2019-08-26

Dnr 2019/999 2019.6849

Trafikenheten
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

Tjänsteutlåtande, förslag till parkeringslösning vid
Leksands Resecentrum inklusive avgifter
Norra Järnvägsparkeringen, se skiss 1;


12st parkeringsplatser med motorvärmare längst norr ut på området
reserveras till fastighetens (stationshusets) hyresgäster.



2st Handikapplatser (oförändrat)



53st platser med 24-timmars parkering, gratis utan p-skiva.

Skiss 1, Norra Järnvägsparkeringen
Dygnsparkering
Handikapplatser
Motorvärmarplatser för fastighetens hyresgäster

Södra Järnvägsparkeringen, se skiss 2;


Hela parkeringen blir avgiftsbelagd.



14st parkeringsplatser med motorvärmare för långtidsparkering.
Avgift: 2kr/h 0-24h, därefter 1kr/h
Betalning: via SMS och/eller app.



8st laddplatser för elfordon.
Avgift: 20kr/h
Betalning: via SMS och/eller app.



2st handikapplatser med motorvärmare och/eller laddstolpe.
Avgift enligt ovan beroende på om det avser långtidsparkering eller
laddplats.
Betalning: via SMS och/eller app.
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19st parkeringsplatser med motorvärmare för säsongsuthyrning.
Avgift: 1400kr för perioden november – april, 600kr för perioden
maj – oktober.
Betalning: Enligt tidigare rutin skrivs hyreskontrakt med kommunen.
Kundtjänst administrerar avtalsskrivningen.

Skiss 2, Södra Järnvägsparkeringen
Långtidsparkering
Laddplatser
Handikapplatser
Motorvärmarplatser för säsongsuthyrning
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§ 57

Dnr 2019/637

Avgift för utlämnande av allmän handling
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11 § 56 följande:
Anta riktlinje för avgift för kopia av allmän handling som ger förvaltningen
rätt att ta ut avgift med 50 kronor om beställningen omfattar minst tio sidor.
För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. På varje beställning
tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.
Bakom beslutet förelåg administrativa avdelningens och
ekonomiavdelningens bedömningar. Dessa framhöll både vikten av att
riktlinjen inte bör vara tvingande, av hänsyn till god medborgarservice och
upprätthållande av offentlighetsprincipen, samt att man vid en strikt
tillämpning riskerar att den rent administrativa kostnaden för faktureringen
blir högre än själva avgiften. Eftersom kommunen inte tillämpar handkassor,
blev det just fakturering som framhölls som enda möjliga sätt att ta ut avgift
på.
Sedan beslutet togs 2012-06-11 har förvaltningen aldrig tagit ut någon avgift
för kopior vid utlämnanden. Orsakerna har varierat, men dels sker de flesta
utlämnanden via e-post där ingen avgift varit relevant att ta ut eftersom
förfarandet skett digitalt och dels har argumentet kring faktureringsavgiften
haft betydelse.
Administrativ service har nu utrett möjligheten att börja ta ut avgift via
banktjänsten swish som kommunen anslöt sig till våren 2019.
Sektorns/avdelningens bedömning
För att kunna ge en fullgod service till alla medborgare behöver man ta
hänsyn till att inte alla har swish. Den som saknar swish får i stället en
faktura utan administrativ avgift.
Varje swishtransaktion kostar för närvarande 1,35 kronor i bankavgift för
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2012-06-11

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12
Allmänna utskottet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Behålla taxan (KF 2012-06-11 § 56) för avgift för kopia av allmän
handling, som ger förvaltningen rätt att ta ut avgift med 50 kronor om
beställningen omfattar minst tio sidor. För varje sida därutöver är
avgiften 2 kronor.
2. Besluta om swish som huvudsaklig betalningsform för uttag av avgift för
kopia av allmän handling
3. Besluta att, i de fall swish saknas, skicka faktura utan administrativ
avgift till kunden
4. Uttag av avgift för kopia av allmän handling enligt ovan ska börja gälla
från och med den 1 januari 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-27
Utskottet för vård och omsorg

§ 47

Dnr 2019/992

Avgift för insatsen boendestöd
Beskrivning av ärendet
Införande av avgifter för personer som får boendestödsinsatser.
Sektorns/avdelningens bedömning
Målsättningen med boendestöd är att hjälpa en person att leva så
självständigt som möjligt och att förbättra sina möjligheter att klara vardagen
på egen hand. Boendestödets insatser har förändrats sedan det infördes och
efterfrågas på annat sätt idag och av fler personer och kan nu närmast
jämföras med hemtjänst. År 2010 var det 16 personer som hade boendestöd
och nu 2019 är det 53 personer som får insatser.
Enligt likställighetsprincipen i kommunallagen måste en kommun behandla
sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl att inte göra det. Eftersom
förvaltningens stödinsatser till andra målgrupper inom
funktionshinderområdet medför avgift är det varken objektivt eller opartiskt
att prioritera en grupp framför en annan, varför avgift för alla målgrupper är
det mest rättvisa.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-15
Beslut
1. Ärendet återremitteras med uppdrag att bjuda in avgiftshandläggare
och myndighetschef till utskottet 2019-09-17 för förtydligande kring
avgiften för boendestöd.
Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
Myndighetschef Katja Vestling

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02
Allmänna utskottet

§ 67

Dnr 2019/258

Budget 2020-2022
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer
att krävas både strukturella förändringar och nya arbetssätt att hantera dessa.
Orsakerna till den ekonomiska situationen beror bland annat på
demografiska förändringar med allt fler äldre, ökad psykisk ohälsa och en
skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. Kostnaden för
välfärden i Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten och Leksands
kommun är inget undantag.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2020-2022 som
presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti. Förslaget
omfattar besparings- och effektiviseringsåtgärder som uppgår till 36,7
miljoner.
Kommunstyrelsen önskade vissa kompletteringar enligt nedan som
redovisades skriftligt vid dagens sammanträde.


Specificering av förväntade driftskostnader för en ny sporthall.



Effekt under 2020 för justeringar av avgifter på fritidsanläggningar.



Sammanställning av vilka kulturbidrag och bidrag till studieförbund som
lämnas idag.



Utvärdering av fritidsgårdarna enligt tidigare beslut (KF 2016-11-28,
§ 122).



Sammanställning över vilka investeringsbehov som finns i skolorna
framöver.



Beräkningarna för poster i förslaget till investeringsbudget.

Planen är att kommunstyrelsen ska behandla ärendet den 24 september och
kommunfullmäktige den 14 oktober.
Beslutsunderlag
Kompletterande redovisningar enligt ovan som delades ut vid sittande bord

Justeras

Utdrag bestyrks
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02
Allmänna utskottet

Allmänna utskottets beslut
Skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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1. Inledning
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både
strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera dessa. Orsakerna till den ekonomiska
situation vi befinner oss i beror främst på demografiska förändringar med allt fler äldre, ökad psykisk
ohälsa och en skolstruktur som ger ökade interkommunala ersättningar. Kostnaderna för välfärden i
Sverige ökar i snabbare takt än skattetillväxten, och Leksand är inget undantag.
Befolkningen fortsätter öka och vi är på god väg mot målet 18 000 invånare. Näringslivet fortsätter att
utvecklas och det görs stora investeringar i bostäder och infrastruktur för att nå visionen 2025.
Samtidigt ökar utmaningarna till följd av den demografiska utvecklingen och det råder brist på
arbetskraft de kommande åren. Kraven och förväntningarna på kommunens tjänster ökar också. Den
demografiska utmaningen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg
ökar. Leksand är bland de 25 procent av Sveriges kommuner med äldst befolkning. Det finns ett större
utbud av skolor att välja bland (privata och kommunala), vilket gör att de interkommunala
ersättningarna ökar. Kostnaderna har inte kunnat anpassats till färre antal elever i den kommunala
grundskolan. Sjukskrivningstalen och den psykiska ohälsan ökar, såväl i Leksand som i hela landet,
vilket innebär fler människor med behov av omsorg och stöd. Det är fler barn med behov av särskilt
stöd i skolan. Det föds och flyttar in fler små barn vilket är glädjande, men på kort sikt ökar
kostnaderna för att kunna erbjuda barnomsorg inom de lagstadgade tre månaderna. De senare årens
goda resultat i kommunen beror till stor del av engångsintäkter, som till exempel återbetalning av
försäkringspremier (AFA) och statsbidrag för flyktingmottagande.
Det är viktigt att vi fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv och trygg boendeort. Vi
behöver fortsätta utveckla våra verksamheter med hjälp av ny teknik och digitalisering. För att klara
ekonomin behöver vi prioritera, se över arbetssätt och hitta nya samarbeten och samverkanslösningar
med andra aktörer. Förvaltningen är också i behov av en ny vision som pekar ut färdriktningen framåt
och möjliggör fortsatt planering av verksamheterna.
Underskottet för 2018 uppgick till -9,8 miljoner kronor (mkr) och prognosen för 2019 pekar på ett
underskott på -17,3 mkr. Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att få en budget i
balans och hitta besparingar på minst 30 mkr. Det kommer dock inte att räcka för att nå det finansiella
målet om två procent av skatter och bidrag över tid och för att kommunen ska fortsätta utvecklas i
riktning mot vision 2025. Det behövs ytterligare resultatförbättringar på cirka 15 mkr per år, vilket
motsvarar en skattehöjning på cirka 40 öre.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för perioden 2020-2022 med hänsyn taget till
löneutveckling, volymförändringar och skatteutveckling och baserat på de utredningsuppdrag för
besparingar som politiken gav 2019-05-20 och de verksamhetsmål som antogs av kommunfullmäktige
2019-06-12. Under budgetperioden kommer förvaltningen nå ett plusresultat tidigast 2022, trots
besparingsåtgärder på totalt 37,6 mkr. Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar i
nuläget riskerar möjligheten att nå visionen och de av fullmäktige uppsatta målen.

1.1 Verksamhetsmål
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för
förvaltningens förslag för budgetperioden 2020-2022:
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa
samt motverka missbruk och utanförskap.
3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor.
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4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i
förskolan.
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg
med inflytande över sin livssituation.
6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarens och den lokala
arbetsmarknadens behov.
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sportoch friluftskommuner – med fokus på barn och unga.
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla
kommunens service och tillgänglighet.
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling
av mark och infrastruktur i hela kommunen.
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala
samarbeten.

1.2 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i ”Ekonomirapport maj 2019” (se bilaga 3) och
”Budgetunderlag för kommunsektorn 2020-2022” att det ekonomiska läget fortsätter vara
bekymmersamt för kommunsektorn som helhet. Storleken på de utmaningar som kommuner och
regioner står inför beräknas till cirka 35-40 miljarder kronor (mdkr) 2022 enligt SKL. Till 2026 har
Finansdepartementet räknat ut att cirka 90 mdkr saknas till det offentliga.
BNP-tillväxten väntas gå ned till 1,4 % för 2019 och 2020 från en tidigare nivå på 2,4 % för 2018. Det
beror främst på en svag inhemsk efterfrågan där kurvorna avseende såväl byggandet av bostäder som
investeringsviljan inom näringslivet båda pekar nedåt. Toppen av högkonjunkturen nåddes 2017 då
den offentliga sektorns samlade överskott blev 26,5 mdkr medan de för 2018 uppgick till 15 mdkr.
Endast 109 av landets 290 kommuner uppnådde 2 % i resultat av skatteintäkterna 2018 och 71
kommuner gick med underskott. Samtidigt kvarstår behovet av stora investeringar i skolor,
äldreboenden, bostäder och VA-nät. Andelen i arbetsför ålder minskar jämfört med de som är äldre än
65 år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför stora behov av effektiviseringar inom den
offentliga sektorn i kombination med skattehöjningar för att kunna upprätthålla välfärden på dagens
nivå.

1.3 Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun
1.3.1 Skatter
Leksands kommun använder sig av SKL:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida
skattetillväxt. Skattetillväxten är lägre än under åren 2015-2017 och därmed på en mer normal nivå
utan att ha nått en lågkonjunktur än. Dock minskar samtidigt många statsbidrag. Framförallt från
Migrationsverket där intäkterna var som högst 2016 med 112 mkr och som sjunker ner till cirka 10
mkr per år 2020-2021.
2019 har Leksand en relativ skattekraft på 92,6 % av rikets medelskattekraft. Det kan jämföras med
genomsnittet för Dalarnas län på 89,8 % och landsbygdskommuner med besöksnäring på 88,3 %
(vilket är den kommungrupp som Leksands kommun med nuvarande SKL-klassificering ingår i).
Under de 15 första åren av milleniet ökade kommunens skattekraft för att sedan vara stabil till 2018
när den sjönk och nu sjunker den ytterligare till 2019. Orsaken är bland annat försämrad demografi
och snabb ökning av skattekraften i riket.
Våren 2019 presenterade regeringen en utredning om kostnadsutjämningen. I det förslaget kommer
Leksands kommun utjämningsavgift öka med cirka 2,8 mkr per år, vilket inte är beaktat i föreslagen
budget. Förslaget är att kostnadsutjämningen ska gälla redan from 2020, men det är troligare att det
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börjar gälla först 2021. En ökning av avgiften betyder (om allt annat är lika) att kommunen behöver
spara motsvarande belopp på annat alternativt öka sin intäkter.

1.3.2 Befolkning
Leksands kommun har använt Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos från maj 2019 för
att beräkna framtida demografiska förändringar. Med demografi avses befolkningens storlek och
sammansättning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och sysselsättningsgrad hos
kommuninvånarna viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska planeringen av verksamheten.
Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år, och det är datumet året innan nuvarande
år som styr vilken kommun en individ betalar skatt i. Enligt SCB:s prognos kommer Leksands
kommun ha 15 921 invånare i november 2019, vilket också är den befolkningsmängd som
skatteprognosen utgår ifrån.
Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn ytterligare. De
åldersbetingade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att
sedan stabiliseras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år
måste försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för
Leksands kommun en än större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst
gynnsamma försörjningskvoten.

1.3.3 Kostnadsstruktur
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas.
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.
De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och
riktade statsbidrag, bör till så stor del som möjligt täckas av intäkter från det interkommunala
utjämningssystemet. De nettokostnader som därefter återstår måste täckas av skatter och övriga
generella statsbidrag. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens
ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar och handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är
allvarlig och på sikt ohållbar.
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2. Förvaltningens budgetförslag
2.1 God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse
Mål

Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under
budgetperioden 2018-2022
Verksamhetens kostnader ska inte öka snabbare än skatter och bidrag
Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 100 % under perioden
2020-2023, exklusive exploatering.
Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt
Sektorerna ska hålla sin budget
Tabell 1.Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Målnivå

Budgeterat

2%

-0,8 %

3,2 %
100 %

2,1 %
47 %

10,5%
-

8,7 %
-

Kommunens finansiella mål har tagits fram utifrån lagkravet om god ekonomisk hushållning. Det
innebär bland annat att varje generation ska stå för sina kostnader, och att framtida generationer ska få
samma offentliga service. För att nå detta krävs en ekonomi i balans och att investeringar görs inom
den ekonomiska ramen.
Under budgetperioden kommer kommunen inte att nå resultatmålet om 2 % överskott av skatteintäkter
och det är väsentligt att åtgärder genomförs för att klara denna nivå. Med föreslagna åtgärder i
budgeten kommer dock verksamhetens kostnader att öka långsammare än skatterna under de
kommande tre åren. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förväntas sjunka under kommande år
som följd av underskott. På sikt krävs återigen överskott minst i nivå med det finansiella målet.

2.2 Resultatutjämningsreserv (RUR)
Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Leksands kommun hade avsatt 60 mkr till RUR vid ingången av 2019 som i år
bedöms minska med 15-20 mkr. Leksands kommun följer SKL:s vägledning för att avgöra om RUR
får disponeras eller inte. Det innebär att utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för
riket jämförs med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får
reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s
nuvarande prognos per april 2019 är det för Leksands kommun möjligt att använda RUR under
planperioden 2020-21, dock ej 2022. Kommunen uppfyller i och med detta lagens krav på balans.
2018 hade Leksands kommun ett negativt balanskravsresultat på -14,7 mkr som inte kunde täckas av
RUR, vilket måste återställas senast 2021. 2019-2021 kommer underskotten att täckas med medel från
resultatutjämningsreserven.
Balanskravsutredning, mkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv
Ianspråktagande av resultatutjämningsreserven
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att återställa från tidigare år
Summa
Summa resultatutjämningsreserv
Tabell 2. Balanskravsutredning

2018

2019

2020

2021

2022

-9,8
-4,9
-14,7
60,6
0,0
-14,7
0,0
-14,7
60,6

-14,0
0,0
-14,0
60,6
14,0
0,0
-14,7
-14,7
46,6

-12,4
0,0
-12,4
46,6
12,4
0,0
-14,7
-14,7
34,2

-3,8
0,0
-3,8
34,2
3,8
0,0
-14,7
-14,7
30,4

6,5
0,0
6,5
30,4
0,0
6,5
-14,7
-8,2
30,4
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2.3 Budgetförutsättningar
Budgetförslaget är räknat utifrån följande faktorer:
Indexuppräkning för prisökningar
I förslaget har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts. Det beror framförallt på den snabba
kostnadsutvecklingen ute i verksamheterna. Uppräkning görs endast i de fall kostnaderna faktiskt ökar
och det finns ett stort fokus på effektiviseringar för att hantera eventuella prisökningar.
2,5 procent uppräkning för löner
Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I förslaget har en uppräkning gjorts med i
snitt 2,5 % per år. Förvaltningens bedömning är utifrån möjligheten att behålla konkurrenskraftiga
löner, men det råder en osäkerhet kring lönenivåerna inom offentlig förvaltning i konkurrens med
övriga arbetsmarknaden.
Höjt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg)
Inför 2020 höjs PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKL:s rekommendation. Detta beror på
höjda pensionskostnader inom kommunerna. Detta ökar verksamhetens kostnader med totalt 4,4 mkr,
men ger en intern finansiell intäkt som ska täcka de faktiska pensionskostnaderna.
Pensionsskulden påverkar negativt
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras också centralt och görs utifrån kommunens
ansvarsförbindelse, som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Vid ingången
till 2020 väntas skulden uppgå till 364 mkr för att vid utgången av 2022 ha sjunkit till 346 mkr.
Pensionsutbetalningarna är på cirka 25 mkr per år inklusive löneskatt, vilket påverkar kommunens
resultat och likviditet negativt. Enligt ett nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i
balansräkningen, och det är av denna anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen.
Volymjusteringar för sektorerna ”Vård och omsorg” och ”Lärande och stöd”
Sektorerna Vård och omsorg samt Lärande och stöd får justeringar i budgetramen utifrån förändringar
i respektive åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt
förväntas även omsorgsbehovet öka eller minska, och således även kostnaderna inom vård och
omsorg. Samma sak gäller för barn i förskole- och skolålder. För särskilt boende utgår inga
volymjusteringar.
Kostnadsutjämningssystem för LSS
Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett kostnadsutjämningssystem som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. Prognosen för 2020 i
LSS-utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 27,8 mkr. Denna avgift
har ökat med cirka 3 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i utjämningsavgifterna beror till
stora delar på relativa ändringar mellan kommunerna.
Återställning tillfälliga kortsiktiga åtgärder 2019
I 2019 års ändringsbudget beslutades om tillfälliga kortsiktiga sparåtgärder för totalt 5,1 mkr.
Åtgärderna bestod bland annat av restriktioner för utbildning, resor, förbrukningsinventarier,
representation, annonsering och konsultkostnader.
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Kostnader för avskrivningar och räntor
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och svåra
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar.
Kommunen har de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider,
vilket har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger
framöver stiger också kommunens räntekostnader. Till 2020 beräknas räntekostnaderna öka med 1,0
mkr till 3,5 mkr och sedan uppgå till 7,0 mkr 2022 som följd av framförallt ökade lån. Utöver detta
tillkommer ränta för äldreboendet Tibble som budgeteras inom vård och omsorgs ram. De finansiella
intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de kommunala bolagen.

2.4 Resultatbudget
För åren 2020-2022 föreslår förvaltningen följande budget. Förslaget är baserat på tidigare års
händelser, ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för verksamheterna och
för kommunen i stort, politiskt satta mål och vision, och det besparingsuppdrag på 30 mkr som
förvaltningen har fått.
Mål och Budget 2020-2022 (mkr)

Utfall 2018 Budget 2019

Prognos
april 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetssektorerna
37,6

35,9

35,9

60,4

71,3

71,3

402,7

408,3

411,7

279,7

278,4

279,9

59,4

58,5

58,1

Verksamhetens Nettoram
Finanssektorn

839,8

852,4

856,9

Övrigt, reavinster, mm
Lönekomp
Priskomp
Avskrivningar o skuldb. Int.
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm

-12,4
0,0
0
38,2
25,1
890,7

0
9,7
0
40,1
15,8
918,0

0
9,7
0
40,1
14,6
921,3

-712,8
-164,2
2,5
-6,5
-880,9
-9,8
-1,1%

-739,6
-163,1
3,7
-5,0
-904,0
-14,0
-1,6%

-739,2
-163,1
4,1
-5,8
-904,0
-17,3
-1,9%

Förvaltningsledning & politik
Varav besparing
Verksamhetsstöd
Varav besparing
Lärande och Stöd
Varav besparing
Vård och Omsorg
Varav besparing
Samhällsutveckling
Varav besparing
Varav föreslagna besparingar totalt

Verksamhetens Nettokostnader
Finansiering
Skatteintäkter
Generella Statsbidrag & utjämning
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter

Finansiering Total

Årets Resultat
Resultat i % av skatter och bidrag

33,5
-2,3
71,6
-1,6
417,6
-8,9
283,8
-1,3
57,8
-4,2
-18,3
864,4

32,2
-3,6
68,7
-4,5
419,7
-16,9
284,5
-2,5
54,3
-8,1
-35,6
859,4

32,2
-3,6
68,7
-4,5
417,9
-18,4
287,3
-2,5
51,8
-8,6
-37,6
857,9

0,0
24,6
42,3
16,0
947,3

0,0
41,3
2,5
42,8
15,5
961,5

0,0
58,0
5,4
41,6
17,3
980,2

-749,0
-186,5
5,1
-5,2
-935,6
-11,6
-1,3%

-772,2
-188,5
7,6
-5,4
-958,5
-3,1
-0,3%

-800,7
-190,4
9,2
-5,6
-987,5
7,3
0,7%

Tabell 3. Förvaltningens förslag till resultatbudget 2020-2022 (mkr).
Förvaltningen föreslår en resultatnivå som ligger under fullmäktiges beslutade mål på 2 % av skatter
och bidrag för åren 2020-2022, trots föreslagna besparingar på 37,6 mkr för samma period. Ramarna
har justerats för centralt beslutade åtgärder, konsekvenser av tidigare fattade beslut, och
volymjusteringar inom skola, vård och omsorg. För att kunna göra nödvändiga investeringar och
fortsätta utveckla verksamheten är det viktigt att över tid nå resultatmålet igen. För att uppnå det krävs
ytterligare resultatförbättringar på ungefär 15 mkr vilket motsvarar en skattehöjning på cirka 40 öre.
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Det har även aviserats från riksdag och regering att det kommer att tillföras ytterligare medel till
kommunsektorn. Dessa medel kommer i så fall behövas för ytterligare utveckling och nödvändiga
satsningar som inte ryms inom föreslagen budget.

2.4.1 Föreslagna besparingar och effektiviseringar
Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att få en budget i balans och hitta besparingar
på minst 30 mkr. I bilaga 1 presenteras förvaltningens förslag till åtgärder på totalt 37,6 mkr
tillsammans med bedömda konsekvenser av varje förslag. Föreslagna besparingar har dock tagits fram
på kort tid och alla konsekvenser är inte utredda än, vilket sker när beslut om budgeten är fattad.
Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar i nuläget riskerar möjligheten att nå visionen
och de av fullmäktige uppsatta målen.
Besparingsförslag
Lokalåtgärder
Verksamhetsåtgärder
Omorganisationer
Föreslagna besparingar totalt

2020

2021

2022

2 060
2 760
13 478
18 298

5 090
5 305
25 170
35 565

5 090
5 805
26 730
37 625

Tabell 4. Summering av förvaltningens effektiviseringsförslag. För detaljer se bilaga 1.
Förutom ovanstående föreslagna besparingar föreslås några offensiva satsningar inom budgetramen på
cirka 1 mkr per år, till exempel friskvårdspeng och kompetensutveckling, som ett led i att minska
sjukskrivningarna, bidra till friskare medarbetare och öka attraktiviteten som arbetsgivare.

2.4.2 Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver
Det finns självklart en del osäkerhet kring framtiden. Förvaltningen har identifierat några större risker
och utmaningar med den budget som är lagd.
Förvaltningsledning och verksamhetsstöd
Vinterunderhållet är en stor osäkerhetsfaktor då mycket halka och snö snabbt ökar kostnaderna. Det
finns även en osäkerhet kring kostnadsökningar för till exempel el och livsmedel.
Lärande och stöd
De finns flera större osäkerhetsfaktorer inom lärande och stöd. En är interkommunala ersättningar i
förskola, grundskola och gymnasium, eller att det faktiska behovet av barnomsorgsplatser kan
överstiga de prognoser som baseras på SCB och andra kända faktorer. En annan är att antal placeringar
av barn, unga och vuxna fortsätter öka på grund av psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer,
och ökade kostnader för försörjningsstöd.
När det gäller bidrag till enskild verksamhet och interkommunala ersättningar beror osäkerheten
främst på om det sker en större ökning av barn- och elevunderlag i enskild verksamhet jämfört med
om de skrivs in i kommunal verksamhet. Det är också fler elever i gymnasieålder vilket riskerar att en
större andel elever från Leksands kommun väljer andra gymnasieskolor. Vidare finns en risk att det
faktiska behovet av förskoleplatser inte fångas upp av förändringar i befolkningsprognosen, på grund
av att andelen barn i behov av förskoleplatser ökar eller att SCB underskattat inflyttningen till
kommunen.
2018 års utfall för placeringar var exceptionellt i jämförelse med utfallen för åren 2016-2017 och
prognosen för 2019. Förklaringen är främst externa placeringar för vuxna missbrukare, psykisk ohälsa
bland barn och unga samt ökat skyddsbehov för vuxna och barn på grund av våld i nära relationer.
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Placeringar
Institution vuxna
Familjehemsvård vuxna
Stödboende vuxna
Familjehemsvård barn
Institution barn
Totalt

Utfall
2016
4 417
0
171
16 497
3 982
25 067

Förändring från föregående år

Utfall
2017
4 634
0
0
16 229
1 057
21 920

Utfall
2018
6 035
2 300
1 090
18 645
11 384
39 454

Prognos
2019
3 832
851
549
12 560
10 643
28 435

Plan
2020
3 300
300
600
12 000
8 800
25 000

Plan
2021
3 300
300
600
12 000
8 800
25 000

Plan
2022
3 300
300
600
12 000
8 800
25 000

-3 147

17 534

-11 019

-3 435

0

0

Tabell 5. Utfall, prognos och planerad budget för placeringar under perioden 2016-2022 (tkr).
I föreslagen budget är antagandet att placeringskostnaderna kommer att minska under perioden.
Beräkningar är gjorda utifrån antalet placeringar verksamheten bedöms ha under senare halvan av
2019 och att det antalet placeringar gäller för hela 2020 och åren därefter. Förhoppningen är att
Familjeteamet kan förebygga ytterligare externa placeringar och att placeringar kan flyttas till mindre
kostsamma lösningar i framtiden, exempelvis arvoderade familjehem framför konsulentstödda
familjehem. Det finns ingen marginal i budgetförslaget för tillkommande placeringar. Ökningen i
psykisk ohälsa bland både barn, unga och vuxna gör att det finns en risk för någon form av
tillkommande insats i framtiden.
Sedan 2017 har utfallet för ekonomiskt bistånd ökat för varje år, och bedömningen är att det fortsätter
så. En förklaring är att många nyanlända som kom 2015-16 har gått ur etableringen utan att ha jobb
och behöver försörjningsstöd.
Ekonomiskt bistånd
Totalt

Förändring från föregående år

Utfall
2016
8 431

Utfall
2017
10 177

Utfall
2018
11 447

Prognos
2019
13 200

Plan
2020
14 550

Plan
2021
15 550

Plan
2022
16 550

1 746

1 270

1 753

1 350

1 000

1 000

Tabell 6. Utfall, prognos och planerad budget för placeringar under perioden 2016-2022 (tkr).
Från och med 2019 tillsätts inga fler nya ”Extra tjänster” (arbetsmarknadspolitiskt finansierade
tjänster) och det är svårt att beräkna vad det ger för effekter på kommunen och dess invånare som står
en bit från arbetsmarknaden. Det finns därför en risk att försörjningsstödet ökar för den gruppen. Det
är också osäkert hur Arbetsförmedlingens uppdrag ser ut framöver och det finns en risk att kommunen
behöver ta ett större ansvar.
Vård och omsorg
De brukare som idag är i verksamheterna är mer vårdkrävande och insatsintensiva än tidigare. De har
behov av fler timmar där det krävs personal med högre kompetens eftersom det är mera sjukvårdande
insatser än tidigare. Timmarna i hemtjänsten har ökat de senaste fem åren med totalt 19 000 timmar,
vilket motsvarar ett helt hemtjänstområde. Även gruppen äldre med demensdiagnos ökar och dessa
kräver ofta mer tillsyn och personal med en högre kompetens.
Vård och omsorg har inte fått full volymtäckning för ett ökat antal äldre, utan det ska klaras inom
befintlig ram genom fortsatta effektiviseringar. Framförallt blir det en utmaning att hantera de
volymökningar som troligtvis sker inom hemtjänsten och korttidsboende. Däremot är bedömningen att
den volymökning inom särskilt boende som enligt befolkningsprognosen kommer att uppstå under
perioden är möjlig att hantera med befintligt antal platser utan att kvaliteten ska påverkas negativt. Det
beror främst på att det nya särskilda boendet i Tibble tas i drift under budgetperioden, och kostnaden
per plats för särskilt boende troligtvis sjunker.
Övriga större osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver är att finansiera måltidsordningen inom
särskilt boende, ökad habiliteringsersättning och heltidsprojektet. ”Heltid som norm” är ett avtal som
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Sveriges kommuner och landsting kommit överens med Kommunal om och som alla kommuner ska
införa under första halvåret 2021. Lyckas kommunen inte med det riskeras vitesförelägganden. Ett
pilotprojekt är påbörjat på Limsjögården, och kostnadsökningen för heltidsprojektet bedöms de
kommande åren bli mellan 0,5-2 mkr, vilket inte ryms inom budgetförslaget. Andra utmaningar att
hantera är höjningar av LOV-ersättning och assistansersättning från 2020.
Samhällsutveckling
Det finns alltid en osäkerhet kring intäkterna på samhällsutveckling. Dels kring konjunkturen som
påverkar plan, karta, mät, bygglov och exploatering. Men även kring vädret som påverkar Granberget
och Leksandshallen. En annan osäkerhetsfaktor är bostadsanpassningsbidraget som är lagstyrt där
enskilda beslut kan kosta väldigt mycket.

2.5 Investeringsbudget
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov på grund av höga ambitioner, för att fortsätta vara
en attraktiv kommun och för att nå den av fullmäktige beslutade visionen. Höga investeringsnivåer för
kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur krav på en
kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet.
2020

2021

2022

2023

TOTALT

116,6

100,5

72,2

153,1

442,3

92,5

80,6

55,2

151,1

379,3

2020-2023
Totalt, inklusive exploatering
Totalt, exklusive exploatering

Tabell 7. Investeringsbudget per sektor perioden 2020-2023 (mkr).
För kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen utifrån
den bostadsförsörjningsplan som gäller för åren 2016-20. Planen innebär betydande nybyggnationer av
bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen, med investeringar på 550-700 mkr.
Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens utveckling mot vision 2025, men
innebär också stora finansiella utmaningar för kommunkoncernen.
Under perioden investeras det i gång- cykelvägar för cirka 20 mkr och vägar för 45 mkr. Utöver detta
byggs ett särskilt boende Tibble (150 mkr). Det har även tagits höjd för en planerad ombyggnation av
Edshult 2022-24 (cirka 200 mkr) för att möta ökade boendebehov som följd av fler äldre.
De större investeringsprojekten för perioden 2020-23 presenteras nedan. För detaljer i föreslagen
investeringsbudget per investering och sektor, se bilaga 2.
Projekt
Ombyggnation Edshult, 100 mkr fram till 2023

Totalt belopp
200,0

Planerad projekttid
2022-2024

Särskilt boende Tibble, 100 mkr under 2020-2021
Sporthall
Exploatering utöver infrastruktur
Infrastruktur Käringberget

150,0
50,0
38,0
25,0

2019-2021
2022-2023
2020-2023
2020-2021

Moskogsvägen
Generella fastighetsinvesteringar och anpassning
Generella investeringar vägar
Gång- och cykelväg Häradsbygden

22,3
26,0
12,0
11,5

2019-2022
2020-2023
2020-2023
2021-2023

Kök Edshult

10,0

2020

Tabell 8. Större investeringsprojekt för perioden 2020-2023.
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2.5.1 Finansiering av investeringarna
Målet om 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte att klaras under perioden. Det beror
framförallt på byggandet av ett nytt äldreboende i Tibble, där vi går från att betala en extern hyra till
att äga själv. För att klara en finansiering av investeringar uteslutande med egna medel utan ny
upplåning behöver investeringstaket vara högst 60 mkr per år under perioden.
Kommunens lån uppgår idag till 260 mkr och beslutat lånetak uppgår till 350 mkr. Lånetaket behöver
under perioden höjas till cirka 500 mkr. En stor del av den ökade belåningen beror på bygget av ett
nytt äldreboende i egen regi.
Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett
nollresultat i driften och att klara investeringar utan större nybelåning. Även ansvarsförbindelsen för
pensionsskuld intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt. Ansvarsförbindelsen minskar med de
årliga utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på sikt som följd av beräknad ökning av
medellivslängden. En positiv soliditet är ett kommande lagkrav. Kommunens egna kapital minskar
med summan av ansvarsförbindelsen om förslaget på att föra in den i balansräkningen genomförs.
Därav beräknas soliditeten även inklusive ansvarsförbindelsen.

2.6 Kommunkoncernen
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Räddningstjänsten
Norra Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under sektorn samhällsutveckling inom
primärkommunen.
ENHET
Leksands (primär)kommun
Leksandsbostäder AB
Leksand Vatten AB
Totalt (koncern)

Utfall
2018
-9,8
13,2
0,6
4,0

Budget
2019
-14,0
13,0
-7,3
-8,3

Prognos
2019
-17,3
13,0
-5,1
-9,4

Budget
2020
-12,4
11,4
-7,3
-8,3

Plan
2021
-3,8
9,8
-4,5
1,5

Plan
2022
6,5
8
-3,3
11,2

Tabell 9. Driftresultatet för Leksands kommunkoncern.
Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet.
Detta beror främst på att resultatet sjunker för Leksandsbostäder AB som följd av högre räntor och
nybyggnationer, och att Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade
reserver, eget kapital och höjningar av taxor.
Under perioden 2020-2023 beräknas 884 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och
lokaler som äldreboenden och förskola, görs stora investeringar i infrastruktur av vägar,
vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av VA-nätet och en utbyggnad av
verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Östanhol.
ENHET
Leksands (primär)kommun
Leksandsbostäder AB
Leksand Vatten
Totalt

Utfall
2018
68,8
113,7
64,0
240,1

Budget
2019
171,7
34
67,1
272,8

Budget
2020
116,6
58
67,3
241,9

Plan
2021
100,5
63
58,7
222,2

Plan
2022
72,2
46
62,9
181,1

Plan
2023
153,1
48
38
239,1

Tabell 10. Kommunkoncernens investeringar.
Koncernskulden kan redan 2019 passera en miljard då lånen ökat med nästan 100 mkr under första
halvåret av 2019 och uppgår till 940 mkr vid utgången av maj. Fram till 2022 beräknas skulden ha
ökat till cirka 1 500 mkr. Skuldökningen leder till högre räntekostnader som måste hanteras inom
resultatet.
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3. Sammanfattning
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både
strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera dessa. Det besparingsuppdrag förvaltningen
fick på minst 30 mkr och som här är redovisat kommer inte att räcka för att nå det finansiella målet om
två procent av skatter och bidrag över tid och för att kommunen ska fortsätta utvecklas i riktning mot
vision 2025. För det krävs ytterligare resultatförbättringar på cirka 15 mkr per år. Under
budgetperioden kommer förvaltningen nå ett plusresultat tidigast 2022, trots besparingsåtgärder på
totalt 37,6 mkr. Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar i nuläget riskerar möjligheten
att nå visionen och de av fullmäktige uppsatta målen.

Bilagor:
1. Förvaltningens besparingsförslag
2. Investeringsbudget 2020-2023
3. Ekonomirapporten maj 2019 - från Sveriges Kommuner och Landsting
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Bilaga 1 – Förvaltningens besparingsförslag
Besparingsförslag (tkr)

2020

2021

2022

0
630
550
0
0
500
200
0
180

600
1 260
550
800
800
500
400
0
180

600
1 260
550
800
800
500
400
0
180

2 060

5 090

5 090

200
600
200
0
0
0
0
0
110
0
0

200
600
200
0
100
120
80
420
110
100
150

200
600
200
500
100
120
80
420
110
100
150

120
75
0
0
80
250
50
0
250
0
200
175
350
0
100

120
75
150
330
80
250
50
500
250
250
200
350
350
170
100

120
75
150
330
80
250
50
500
250
250
200
350
350
170
100

Delsumma övriga verksamhetsåtgärder
Omorganisationer:

2 760

5 305

5 805

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1 600
500
450
1 400
925
140
60
0
2 250
210

3 200
500
600
1 400
2 890
275
120
0
4 500
425

3 200
500
600
1 400
4 300
275
120
150
4 500
425

Lokalåtgärder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ
Uppsägning hyresavtal Lustholen
Furuhaga
Uppsägning hyresavtal Centralen
Djura skola
Ny verksamhet Majorshagen, förskola
Uppsägning paviljonger Åkerö skola
Avvakta bygget av ny sporthall
Ökad hyresintäkt polisen

Delsumma lokaler
Övriga verksamhetsåtgärder:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Avsluta matdistribution Hemtjänst
Putte i parken
Halverat avtal evenemang, externa konsulter
Minskat bidrag till Visit Dalarna
Minskad evenemangsbudget
Bystugestöd tas bort
Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser
Taxehöjning lokalhyror Fritid
Sänkt standard skidspår
Badintäkter 5 % höjning
Liftkort 5 % höjning
Halvering bidrag Leksands folkhögskola, Västanviks
folkhögskola och Sätergläntan
Minskad P-övervakning
Minskad budget för översiktsplan (ÖP)
Ta bort kulturbidragen
Uppsägning avtal Arkiva
Ny plan- och byggtaxa
Taxehöjning plan
Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen
Kostwebb förskolor/fritidshem
Kostwebb grundskolor/gymnasieskolan
Minskad marknadsföring centralt
Uppsägning av lärcentrumavtal
Ta bort bidrag studieförbund
Arbetsmarknadskunskap avslutas
Gymnasiet - Elevutbyte Japan upphör

Organisationsförändring Familj och stöd – IFO, öppenvård
Organisationsförändring Familj och stöd - AME/Integration
Avveckla centrala bemanningsenheten
Lägga ner fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo
Gymnasiet – restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ned
Gymnasiet – neddragning bibliotekstjänst 100% till 50%
Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas
Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150% till 100%
Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal
Avdelningschef förskolan 100% till 50%
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Pensionsavgång ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)
Pensionsavgång vaktmästare Fritid ersätts ej
Sänkta vikariekostnader Granberget
Minskad övertid Granberget
Enhetschef Fritid 100% till 50%
Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej
Vakant tjänst Mark- och exploatering ersätts ej
Omorganisation och flytt av Gata/park
Bilda en kommunkoncern
Minska en tjänst på ekonomiavdelningen
Minska städvolym lokaler
Ta bort callcenter IT
Ta bort folkhälsa/internationell koordinator
Minska en tjänst på HR-avdelningen
Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör
Samordna kost- och städavdelningarna
Minska en tjänst i kommunledning

100
0
150
100
300
533
500
1 000
1 250
0
100
60
250
0
600
300
700

200
500
150
100
300
1 400
500
2 000
2 500
450
100
60
500
600
600
600
700

200
500
150
100
300
1 400
500
2 000
2 500
450
100
60
500
600
600
600
700

Delsumma Omorganisation:

13 478

25 170

26 730

Föreslagna besparingar totalt

18 298

35 565

37 625

Beskrivning och bedömda konsekvenser
Förvaltningen har arbetat fram ett besparingsförslag på 37,6 miljoner kronor. Förslaget har
tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen utifrån det svåra ekonomiska läge som råder.
Uppdraget gavs i maj i år och verksamheter som främst skulle ses över var fritid, kultur,
näringsliv, gymnasiet, fritidgårdsverksamhet, AME och verksamhetsstöd. Även lokaler,
Granberget, organisationsförändringar, evenemang och andra möjliga rationaliseringar och
effektiviseringar som förvaltningen kan se skulle tas med. Undantaget från
besparingsuppdraget var grundskoleorganisationen, öppna förskolan och kulturskolan som
inte får föreslås läggas ner. Förvaltningen får heller inte föreslå en skattehöjning. Däremot kan
nya arbetssätt och liknande som innebär en ändrad ekonomisk ram föreslås.
Förslaget är framtaget under förhållandevis kort tid och alla konsekvenser har ännu inte tagits
hänsyn till eller kunnat förutses. Efter fattat politiskt beslut kommer risk- och
konsekvensanalyser att genomföras för varje åtgärd.
Lokalåtgärder:
1. Uppsägning hyresavtal Limsjögården, flytt av kost och städ

Hyresavtalet med Limsjögården löper ut 2020-12-31. Förutom vård- och omsorgs
verksamhet i Limsjögården har även kost- och städavdelningarna arbetsplatser i huset.
I samband med förtätningen av kontorslokaler i kommunhuset och Gräfningshuset
finns det möjlighet att ge plats åt kost- och städs administrativa och ledande personal
där.
2. Uppsägning hyresavtal Lustholen

Hyreasvtalet med Lustholen är uppsagt från 2020-06-30. Fastigheten har tidigare
använts som boende för ensamkommande flyktingbarn. På Lustholen bor idag
privatpersoner som hyr av kommunen i andra hand. De är uppsagda och hänvisade att
söka egen bostad.
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3. Furuhaga

Kommunen äger Furuhaga som tidigare varit ett boende för ensamkommande
flyktingbarn. Verksamheten har upphört och fastigheten ska säljas.
4. Uppsägning hyresavtal Centralen

Hyresavtalen med Centralen är uppsagda. Det är två olika hyresavtal som löper ut
2020-09-30 och 2022-06-30. Verksamheterna som idag är i lokalerna flyttar till andra
befintliga lokaler. Kontakt är tagen med Leksandsbostäder AB om att de kan få in en
ny hyresgäst tidigare.
5. Djura skola

Grundskoleverksamheten i Djura skola avslutades vårterminen 2019, och
förutsättningar för att avyttra fastigheten ses över. Förskolan har kvar sin verksamhet
och det ska vara så även i fortsättningen. Hänsyn ska även tas till den lekplats som
finns i anslutning till skolan. Ett alternativ kan vara att bygga om skolan till någon
form av boende.
6. Ny verksamhet Majorshagen, förskola

Familj och stöd har lokaler i Majorshagen som tidigare använts till stödboende. Det
behovet finns inte längre. Lokalerna går över till förskolan för att användas om behov
uppstår vintern 2020. Kostnaden täcks av förskolans ram enligt den volymjustering
som sker.
7. Uppsägning paviljonger Åkerö skola

Åkerö skola har verksamhet i lokalerna läsåret 2019/20. Paviljongerna är uppsagda
från 2020-08-17. Temporent AB äger lokalerna och de hämtas sommaren 2020.
8. Avvakta bygget av ny sporthall

Förslaget är att skjuta på bygget av en ny sporthall på grund av det ekonomiska läget.
Drift och kapitalkostnader för en ny sporthall beräknas till cirka 1-2 mkr per år.
9. Ökad hyresintäkt polisen

Det finns ett intresse från polisen att hyra mer lokaler i kommunhuset. Det innebär i så
fall en ökad hyresintäkt. Bedömningen är att det är möjligt att erbjuda polisen fler rum
genom omflyttning och förtätning av befintliga kontorslokaler inom kommunen.
Övriga verksamhetsåtgärder:
10. Avsluta matdistribution hemtjänst

Kommunen är inte skyldig att erbjuda tjänsten matdistribution och det finns många
andra alternativ till matdistribution. Idag levereras cirka 50–60 matlådor per dag (totalt
290 hemtjänstbrukare). Genom att upphöra med tjänsten frigörs dessutom två
undersköterskor per leveransdag att kunna göra andra omsorgsinsatser i verksamheten.
Det finns ett stort behov då det är brist på personal och svårt att få vikarier.
Hanteringen av matlådor är också administrativt tidskrävande. Det är även svårt för
hemtjänsten att idag säkerställa kylkedjan vid leverans.
Konsekvensbeskrivning:
Idag finns det ett stort utbud av färdiglagad mat eller halvfabrikat i matbutikerna
jämfört med tidigare. De personer som har matdistribution kan få sitt behov av
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matleverans tillgodosedd genom att få insatsen “inköp” beviljad istället.
11. Putte i parken

Putte i Parken är en musikfestival som genom stödet från kommunen varit gratis och
därmed tillgänglig för alla. Festivalen har haft runt 25 000 besökare och togs till
Leksand för att öka attraktionen för de som bor här och stärka besöksnäringen. Avtalet
med Putte i Parken löpte ut 2019.
Konsekvensbeskrivning:
En festival som lockat många besökare upphör.
12. Halverat avtal evenemang, externa konsulter

Idag genomför vi flera evenemang med konsulthjälp, framförallt Barnens Valborg,
Kulturkalaset och julmarknaden i Leksand. Förslaget är att halvera avtalet med extern
konsult. Evenemangen får därmed minska i omfattning eller drivas i annan regi.
Midsommar påverkas inte av förslaget.
Konsekvensbeskrivning:
En minskning av antalet evenemang riskerar att påverka kommunens attraktion, och
därmed handel och besöksnäring negativt.
13. Minskat bidrag till Visit Dalarna

Leksands kommun betalar idag 3,2 mkr till Visit Dalarna AB. Det är mer än de flesta
andra Dalakommuner sett till befolkning och turistsekonomisk omsättning. En
minskning av bidraget förutsätter en omförhandling av avtalet.
Konsekvensbeskrivning:
Besöksnäringen är en viktig del i Leksands kommun och omsätter årligen närmare en
miljard kronor. En neddragning av bidragen kan påverka det framgångsrika regionala
samarbetet inom turistnäringen.
14. Minskad evenemangsbudget

Kommunen ger idag evenemangsutvecklingsstöd till olika typer av evenemang, vilket
många gånger är nödvändigt för att nya evenemang ska kunna etableras och få en
stabilitet. Evenemangsstödet är till för att skapa en bas för att uppnå förutsättningar att
ha en budget i balans, växa och utvecklas. Inget evenemang får kontinuerligt bidrag,
utan alla bidrag beslutas genom evenemangsrådet enligt fastslagna riktlinjer. Budgeten
för evenemangsstöd är idag 300 tkr och förslaget innebär att vi minskar den med 100
tkr.
Konsekvensbeskrivning:
Nya evenemang är ofta direkt beroende av rådgivning och utvecklingsstöd för att
komma igång. Det finns en risk att neddragningen av budgeten innebär att det på sikt
blir färre evenemang.
15. Bystugestöd tas bort

Idag medfinansierar kommunen renovering av bystugor i samband med att medel söks
från Boverket. Kommunens stöd utgör del av den egenfinansiering på 30% som krävs.
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Konsekvensbeskrivning:
Bystugeföreningarna får bidra med hela den egenfinansierade delen.
16. Övrigt inom näringsliv, till exempel företagsanalyser

Övriga kostnader som kan tas bort inom näringslivsavdelningen är till exempel
verktyg för företagsanalys, satsningar på Näringslivsveckan och andra mindre poster
(osthyvelprincipen).
Konsekvensbeskrivning:
Det finns risk att arbetet med att skapa tillväxt i näringslivet urvattnas, samt att
synligheten och aktiviteterna minskas. Det kan innebära att företagsklimatet försämras
på sikt.
17. Taxehöjning lokalhyror fritid

Förslaget innebär att höja fritidsavdelningens hyrestaxor med 50 % till föreningar och
privatpersoner. Hyrestaxorna har varit oförändrade sedan 2006 och ligger på en låg
nivå. En höjning med 50 % gör att Leksands hyrestaxor hamnar i nivå med andra
dalakommuner. Höjningen äventyrar dock inte idrottsföreningar nämnvärt då de flesta
föreningar har täckning för höjningen genom det statliga lokala aktivitetsstödet
tillsammans med kommunens aktivitetsstöd.
Konsekvensbeskrivning:
Det finns en risk för missnöje med höjda kostnader från föreningar och privatpersoner.
18. Sänkt standard skidspår

Kommunen spårar idag vissa skidspår med pistmaskin. Förslaget innebär att vi slutar
spåra med befintlig pistmaskin och i stället spårar alla skidspår med skoter.
Pistmaskinen, som är gammal, används mycket och är varje vinter i stort behov av
reparationer av ett värde av cirka 50 000 kronor. Pistmaskinen, jämfört med skoter,
har även en hög bränsleförbrukning. Sker spårning med skoter minskar
bränsleåtgången avsevärt. Beräknad minskad bränslekostnad är cirka 60 000 kronor.
Pistmaskinen kan säljas till ett värde på cirka 200 000 kronor. Om spårning ska
fortsätta utföras med pistmaskin måste däremot en ny pistmaskin köpas in inom något
år. En ny pistmaskin kostar cirka 2 miljoner kronor och en bättre begagnad ungefär
hälften av det.
Konsekvensbeskrivning:
Spårning med pistmaskin ger skidspår i toppklass. Spårning med skoter ger en
nivåsänkning på skidspåren. Skidspåren, med spårning av skoter, blir dock fullt
funktionsdugliga. De flesta föreningar och de allra flesta andra kommuner som
tillhandahåller skidspår spårar enbart med skoter.
19. Badintäkter 5 % höjning

Förslaget innebär att Leksandshallen höjer sina avgifter för bad med 5 %. Med dagens
försäljningsintäkter för bad ger höjningen en ökad intäkt på 100 000 kronor.
Konsekvensbeskrivning:
Det finns en risk för minskning av antalet badgäster.
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20. Liftkort 5 % höjning

Förslaget innebär att Granberget höjer sina avgifter för liftkort med 5 %. Granberget
har i och med nybyggnad av restaurang och skidshop höjt standarden på anläggningen.
Med dagens försäljningsintäkter för liftkort ger höjningen en ökad intäkt på 150 000
kronor.
Konsekvensbeskrivning:
Det finns en liten risk för minskning av antalet besökare.
21. Halvering av bidrag till Leksands folkhögskola, Västanviks folkhögskola och
Sätergläntan

Leksands kommun ger idag bidrag till Leksands folkhögskola, Västanviks
folkhögskola och Sätergläntan med 80 tkr per verksamhet. Förslaget är att halvera
bidraget.
Konsekvensbeskrivning:
Bidraget är en liten del av omsättningen och bedöms påverka verksamheternas
ekonomi marginellt.
22. Minskad P-övervakning

Parkeringsövervakningen ska upphandlas på nytt. Bedömningen är att det kan finnas
utrymme för lägre kostnader genom bättre pris och något mindre övervakning jämfört
med idag. Att ta bort övervakning helt skulle innebära bekymmer med efterlevnad av
parkeringsregler, hantering av långtidsuppställda fordon och skrotbilar.
Konsekvensbeskrivning:
Mindre övervakning, sämre efterlevnad av parkeringsregler (mindre rotation på
centrala parkeringsplatser påverkar handeln negativt) samt lägre intäkter.
23. Minskad budget för översiktsplan (ÖP)

Förslaget innebär att resurserna för genomförande av översiktsplanen minskas.
Konsekvensbeskrivning:
Det finns en risk att den röda tråden i beslutsgången minskar. Översiktsplanen är
viktig för att få gehör i högre instanser och där är det ofta avgörande att beslut hänger
ihop och är långsiktiga.
24. Ta bort kulturbidragen

Förvaltningens uppdrag är att ta fram besparingar på 2 mkr inom kultursektorn.
Kultursektorns budget är idag cirka 11 mkr, där majoriteten av kostnaderna är bundna
till lokaler och personal. För att klara besparingsuppdraget krävs stora neddragningar
inom verksamheten. Ett förslag är att ta bort de bidrag kommunen idag ger till ett stort
antal kulturföreningar.
Konsekvensbeskrivning:
Verksamhetsbidragen till kulturföreningarna har en oerhört positiv effekt och växlas
upp många gånger om genom ideella insatser. Vad konsekvenserna av ett uteblivet
bidrag innebär för varje enskild förening kan inte överblickas i dagsläget.
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25. Uppsägning avtal Arkiva

Avtalet med Arkiva upphör från och med 31 december 2019. Evolution ersätter inte
systemet fullt ut men ger andra möjligheter.
Konsekvensbeskrivning:
Kan innebära något försämrad service till medborgarna.
26. Ny plan- och byggtaxa

En ny plan- och byggtaxa föreslås för att komma upp i en kostnadseffektiv nivå.
Taxan är inte ändrad sedan 2011 i sin helhet.
Konsekvensbeskrivning:
Taxan anpassas till ökade kostnader för planer och bygglov. Bedömningen är att
höjningen påverkar marginellt, då avgifter och taxor är en liten del av den totala
byggkostnaden.
27. Taxehöjning plan

Planverksamheten är till stora delar intäktsfinansierad. Den taxehöjning som föreslås
innebär att intäkterna för planverksamhet ökar med uppskattningsvis 50 000 kr. Detta
är dock helt beroende av att planerad kommunal exploatering fortlöper.
Konsekvensbeskrivning:
Planverksamhetens intäkter är beroende av att kommunens exploatering fortlöper
enligt bostadsförsörjningsplanen och politiskt ställda mål gällande bostadsförsörjning
och företagsetablering. En minskning alternativt omprioritering av kommunens
exploateringsprojekt får direkt verkan på intäktssidan gällande avdelningens intäkter.
28. Minskat antal fordon och utökning av bilpoolen

Förslaget innebär att dra in cirka 10 bilar från verksamheten och istället utöka
bilpoolen med cirka 5 bilar. Förändringen görs utifrån en kartläggning som visar på
nyttjandegraden av bilarna, där de fordon som nyttjas minst och är dyrast i drift
antingen säljs eller flyttas till bilpoolen och nyttjas av fler.
Konsekvensbeskrivning:
Alla som är i behov av kommunens bilar kan bli berörda, men analysen visar att det
inte bör ske någon nämnvärd försämring i tillgång till transportmedel. Det finns en
risk att det kan uppstå bristande tillgång till fordon i bilpoolen vid enstaka tillfällen
och att man då måste hyra bil istället. Det kan även finnas en risk att avståndet för att
nyttja ett fordon ur bilpoolen blir längre vilket gör att det tar lite mer tid i anspråk.
Dessa risker bedöms inte som allvarliga så länge det inte berör akutverksamhet, och
förändringen berör bara 10 % av den totala bilparken. De flesta kommer alltså inte
märka av någon förändring alls.
29. Införa kostwebb på alla förskolor och fritidshem

Förskolewebben innehåller information om våra förskolebarns planerade scheman
med två veckor framförhållning samt den dagsaktuella bilden av hur många som
kommer varje dag (frånvaroanmälningar). Genom att använda denna information i
köken kan de laga det antal portioner som behövs, istället för som idag bygga
portionsantalet på uppskattningar baserat på antal inskrivna barn eller manuellt
genomförda observationer på plats i förskolan. En genomgång av antalet tillagade
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portioner i köket på Källbackens förskola under hösten 2018, ställt mot det faktiska
antalet närvarande barn under samma period visar på cirka 10 % besparingspotential
med denna åtgärd. Dessutom finns funktioner i systemet för att säkra kvaliteten i
leverans av specialkost. Förslaget innebär att införandet sker i alla tillagningskök som
lagar mat till förskolor.
Konsekvensbeskrivning:
Inga andra konsekvenser än att köken behöver utrustas med datorer och en
etikettskrivare för att kunna använda kostwebben. Personalen behöver också utbildas i
systemet.
30. Införa kostwebb på alla grundskolor och gymnasieskolan

Det finns idag system som innehåller information om våra skolbarns planerade schema
samt den aktuella verkliga bilden av hur många barn som kommer varje dag
(frånvaroanmälningar). Om denna information används i köken kan de laga det antal
portioner som behövs, istället för att som idag bygga portionsantalet på uppskattningar
baserade på antal inskrivna barn eller manuellt genomförda observationer på plats i
skolan. Förslaget innebär att införandet sker i alla tillagningskök som lagar mat till
grundskolor och gymnasieskola.
Konsekvensbeskrivning:
Det krävs en metod för att läsa ut informationen om barnens närvaro från respektive
system (Infomentor på grundskolan och V-Klass på gymnasiet). Idag är det svårt att
veta hur exakta uppgifterna är som går att få ut ur respektive system. Resurser i skolan
kan behövas för att lägga in avvikelser från ordinarie schema i systemet (som till
exempel utflykter eller studiedagar), för att köken ändå inte ska laga för många
portioner. Personal på skolorna behöver också utbildas i systemet.
31. Minskad marknadsföring centralt

Kommunen säger upp avtalet för logen i Tegera Arena. Det kommer att finnas
möjlighet att representera i samband med evenemang i Arenan på andra sätt.
Konsekvensbeskrivning:
Bedöms inte ge några negativa konsekvenser för kommunen.
32. Uppsägning av lärcentrumavtal

Kommunen har ett avtal med Leksands folkhögskola för distansstudier för
högskolestudenter med möjlighet att tentera på hemmaplan. Förslaget är att
verksamheten tas över av kommunens vuxenutbildning.
Konsekvensbeskrivning:
Bedöms inte ge några negativa konsekvenser.
33. Ta bort bidrag studieförbund

Bidrag till studieförbunden upphör helt från och med 1/1 2020. Stödet för
verksamheten i folkbildningens organisationer är på många håll i Sverige föremål för
prövning och neddragning. År 2018 var det 26 kommuner i landet som ej betalade ut
verksamhetsbidrag (källa Kolada).
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Konsekvensbeskrivning:
Lokalt riskeras en viktig del av samhällslivet i och med att kommunen går miste om
den kraft bildningsverksamhet i civilsamhället utgör när den är som bäst och omvänt
så förlorar bildningsorganisationerna successivt sin ”lokala och regionala betydelse”.
34. Arbetsmarknadskunskap avslutas

Samarbetet med Arbetsmarknadskunskap (AMK) avslutas i och med att avtalet går ut
31/1 2020.
Konsekvensbeskrivning:
Eleverna i årskurs 7-9 och gymnasiet får inte längre den utbildning AMK erbjuder i
form av en lektion per år avseende hur arbetsmarknaden fungerar och hur jag som elev
ska planera min framtid. Skolorna får ta ett större ansvar kring dessa frågor vilket
också är ett uppdrag man redan har enligt skollagen.
35. Gymnasiet – elevutbytet med Japan upphör

Elevutbytet med Japan avslutas på gymnasiet. Det har till viss del varit svårt att få
elever att delta i utbytet.
Konsekvensbeskrivning:
Eleverna får inte längre möjlighet att åka på utbytesresa till Japan eller att göra sin
praktik där. Det blir viss försämring i kvalitet på undervisningen kring kultur,
internationalisering och globalisering.
Omorganisationer:
36. Organisationsförändring Familj och stöd – IFO och öppenvården

Organisatoriskt skapas två nya sektorer som är mer ”renodlade”, en socialsektor och
en utbildningssektor. IFO och öppenvården hamnar då organisatoriskt och
administrativt inom sektorn för vård- och omsorg (VoO). Förslaget innebär att minska
på en avdelningschef (700 tkr), en enhetschef (600 tkr) samt en assistent (400 tkr).
Konsekvensbeskrivning:
Det blir en renodlad social sektor med tydlig gränsdragning, ledning och styrning.
Bedömningen är att det ger samordningseffekter mellan funktioner samt
samverkanseffekter gällande digitalisering och system.
För både IFO och öppenvården kan tillhörighet till VoO-sektorn upplevas mer
naturlig. Det finns fler tydliga kopplingar till VoO än i sektorn lärande och stöd (LoS)
med bättre möjligheter till närmare samarbete och samverkan med övrig socialtjänst.
Det skapas fler synergieffekter. Myndighetsutövningen inom socialtjänsten samlas och
renodlas, vilket kan leda till en generell kompetenshöjning. Öppenvården kommer
närmare övriga verksamheter som arbetar med verkställighet inom socialtjänsten. Allt
detta bör ytterst gagna medborgarna i kommunen. Den eventuella upplevelsen av att
idag vara en isolerad verksamhet inom en sektor övervinns.
Samarbetet mellan skolan och avdelningen familj och stöd (FoS) har utvecklats under
de senaste åren. Det avser inte enbart IFO utan även andra verksamheter inom FoS.
Grundskolan och FoS har tagit fram ett gemensamt årshjul för information, insatser
med mera. Skolformerna och FoS träffas kontinuerligt med representanter från Region
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Dalarna i så kallade professionella konsultationsmöten där olika dilemman lyfts för att
skapa ett så bra samarbete som möjligt. I enskilda svåra ärenden träffas parterna i så
kallade SIP-möten (Samordnad Individuell Plan), vilket är möten med och för en
enskild elev som har särskilda behov av kartläggning och planering.
September 2019 startar Ungdomshälsan i Leksand vilket är ett samarbete mellan
skola, socialtjänst och Region Dalarna. Det är en verksamhet tänkt att fånga upp
ungdomar, 13–24 år, i ett tidigt skede för att ge dem det stöd de behöver. Det ska vara
”en dörr in” där man får den hjälp men behöver.
37. Organisationsförändring Familj och stöd – AME/Integration

Organisatoriskt och administrativt flyttar Arbetsmarknadsenheten (AME) och
Integration för att tillhöra Vuxenutbildningen (VUX). AME och integration kommer
till sin inre organisation huvudsakligen behålla sin nuvarande form. Ytterst ansvarig
blir rektor för vuxenutbildningen.
Konsekvensbeskrivning:
För AME kan tillhörighet till VUX upplevas som naturlig. Det finns flera möjliga
synergieffekter. Till exempel att enklare samordna insatser, få snabbare och kortare
beslutsvägar för den enskilde individen, och erbjuda praktikplats redan vid avslut av
SFI (svenska för invandrare). Det blir också en ökad helhetssyn för utbildning, praktik,
integration och arbete. Enheten blir bättre organiserad inför en minskning av
Arbetsförmedlingen.
Samarbetet med Rättvik via gemensam nämnd regleras så att fördelningen blir korrekt.
En alternativ lösning i samarbetet med Rättvik skulle kunna vara avtalssamverkan,
vilket i så fall behöver utredas.
38. Avveckla centrala bemanningsenheten

Den centrala bemanningsenheten avvecklas och överförs till berörda verksamheter.
Förslaget innebär att minska på en enhetschef (600 tkr). De assistenter och vikarier
som idag finns i verksamheten flyttas till respektive sektor. Poolen går in på vakanta
rader i verksamheten. Hanteringen av vikarier tas över av verksamheten och målet är
att ge vikarierna en ökad verksamhetstillhörighet, en ökad trivsel och en minskad
sjukfrånvaro. Löneassistenterna som idag tillhör bemanningsenheten kvarstår på HR.
Konsekvensbeskrivning:
Bedömningen är att det skapas en effektivare organisation med ökad kontinuitet i
verksamheten. Det innebär förhoppningsvis att vikarierna känner en större tillhörighet
med enheterna och att sjukfrånvaron och övertidskostnaderna minskas för sektorn.
Enheterna får bättre kontroll över helheten. Poolen täcker de vakanta tjänster som det
finns personalbrist på idag. Det blir lugnare i verksamheten.
39. Lägga ner fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo

Fritidsgårdarna Brandmannen och Jippo läggs ner. Brandmannen har sin verksamhet
på Fiskgatan i Leksand. Jippo har sin verksamhet i Insjön, i gamla församlingshemmet
bredvid skolan. Idag nyttjar totalt cirka 20–25 barn fritidsgårdarna i snitt per dag,
fördelat på båda verksamheterna.
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Kommunen rekvirerar medel från socialstyrelsen till sommaraktiviteter och dessa
planeras och genomförs av personalen på fritidsgårdarna. Aktiviteterna har varit helt
gratis för samtliga barn mellan 6 och 15 år vilket har lett till att barn med svagare
ekonomiska förhållanden har fått ett mer meningsfullt sommarlov.
Konsekvensbeskrivning:
Fritidsaktiviteter under terminer och skollov kan inte längre erbjudas på det sätt som
görs idag. Det är dock relativt få barn som nyttjar fritidsgårdarnas erbjudanden och
aktiviteter.
40. Gymnasiet – restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) läggs ner

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) läggs ner från höstterminen 2020.
Söktrycket till RL har minskat över de sista åren regionalt och nationellt. Idag är det
svårt att rekrytera till flera yrkesprogram, inte bara RL, vilket många kommuner i
landet vittnar om. Samarbete sker med vuxenutbildningen för att få fler elever att
utbilda sig inom programmets yrken. Dessvärre har intresset från vuxenutbildningens
elever minskat.
Gymnasiet hade under en period så kallat riksintag vilket innebar att ungdomar från
hela landet kunde söka utbildning i första hand och komma in på sina meritpoäng. Det
innebar att klasserna var välfyllda, utbildningen blev vida känd och inflödet av elever
var stort. När sedan riksintaget togs bort (upphörde i samband med nya
gymnasiereformen 2011) minskade antalet sökanden.
Konsekvensbeskrivning:
Branschen i närområdet kan få svårare att rekrytera den kompetens som efterfrågas.
Det blir ett yrkesprogram mindre att välja på Leksands gymnasium. Utbildningen
finns inom Gysam i Falun, Borlänge, Ludvika och Mora vilket medför en
interkommunal kostnad om eleverna söker dessa skolor. Lokalerna i Gästis kan
användas av andra verksamheter.
41. Gymnasiet – neddragning tjänst bibliotek

Tjänsten som bibliotekarie på gymnasiet förändras från 100% till 50%.
Konsekvensbeskrivning:
Bemanningen blir lägre vilket medför att service till elever och personal blir begränsad
då öppettiderna blir begränsade. Kommunbiblioteket får en större betydelse och kan ta
över vissa tjänster.
42. Gymnasiet – tjänst lärarassistent avslutas

En tjänst som lärarassistent avslutas.
Konsekvensbeskrivning:
Studiestöd i arabiska kan ej ges av denna person och personal på skolan får ta ett
större ansvar avseende intuitionsarbete och dylikt.
43. Gymnasiet – tjänst baseboll/softboll 150 % till 100 %

En minskning av instruktörstjänst softboll/baseboll från totalt 150% idag till 100%
från och med höstterminen 2022.
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Konsekvensbeskrivning:
Tjänsterna kommer att konstrueras beroende på hur elevtillströmning i respektive
sport utvecklas, och träningen anpassas därefter.
44. Grundskolan – hopslagning högstadiet Åkerö/Sammilsdal

Åkerö högstadium och Sammilsdals högstadium bildar en enhet.
Antalet elever i högstadieålder är i genomsnitt cirka 150 per årskull. Idag finns det
fyra högstadieskolor i kommunen, två kommunala och två fristående. Cirka 80-85 %
av eleverna väljer kommunal högstadieskola. I och med uppstarten av ny fristående F9 skola i kommunen år 2017 har antalet elever inskrivna i kommunal högstadieskola
minskat. Utifrån dagens söktryck på Åkerö skola och Sammilsdalsskolan och antalet
elever som väljer kommunal högstadieskola behöver kommunen ha en organisation
om sex klasser per årskurs. Att slå ihop Åkerö skolas högstadium med
Sammilsdalsskolans från höstterminen 2020 innebär en organisation på fem klasser
per årskurs. Det innebär 1 till klass per årskurs mot hur Sammilsdalsskolan är
organiserad idag, men totalt sett en klass mindre.
Konsekvensbeskrivning:
Genom att samla alla elever i årskurs 7–9 på Sammilsdal ser verksamheten bättre
möjligheter till en ökad likvärdighet för elever i årskurs 7–9, det vill säga att kunna ge
alla elever samma förutsättningar att lyckas.
Rektors pedagogiska ledarskap är centralt för en skolas utveckling och att samordna
högstadieskolorna medför en likvärdig utveckling för elevernas bästa.
På en större skola är det enklare för lärarna att samordna kompetensutveckling och
fortbildning samt att samverka med ämneskollegor eller över ämnesgränserna, det vill
säga ett kollegialt lärande och utbyte. Större arbetslag underlättar också samordning av
övriga arbetsuppgifter som mentorskap. Samarbete bidrar till stabilitet och systematisk
utveckling av undervisning och arbetssätt.
Stöd till eleverna i undervisningen och elevhälsoarbetet kan samordnas för elevernas
bästa. Förslaget ökar högstadiets flexibilitet. Det blir lättare för rektor att anpassa
resurser efter elevers och klassers behov. Dels genom en bättre organisation av
stödpersonal, dels genom bättre tillgång till elevhälsopersonal
(specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare).
En klokare resursanvändning av både personalresurser och tilldelade medel gör att
skolorna bättre kan svara mot det kompensatoriska uppdraget.
Genom att omorganisera skolorna kommer det att bli lättare att erbjuda attraktiva
tjänster, eftersom många lärare gärna ser att de ingår i ett större kollegialt
sammanhang. Vikarieanskaffningen kommer att bli enklare, vilket gör att vid de
tillfällen vikarier kallas in, har de hög kompetens och undervisningen bibehåller god
kvalitet. Generellt sett får skolorna större organisatoriska möjligheter, vilket minskar
sårbarheten vid förändringar inom personalgruppen.
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En klokare resursanvändning av lokaler gör också att förutsättningarna att bedriva
verksamheten utifrån tilldelade medel förbättras. Det gör också att en större andel av
medlen kan läggas på personal istället för på lokaler.
45. Avdelningschef förskolan 100% ner till 50%

Avdelningschef förskolan förändras till 50% från och med 1/8 2020.
Konsekvensbeskrivning:
Ledarskapet blir mindre i omfattning och övriga chefer behöver ta ett större ansvar.
Vissa uppgifter fördelas på andra tjänstemän. Exempelvis vid lokalfrågor, som är en
omfattande uppgift, kan gemensam processledare inom kommunen anlitas.
Avdelningschefstjänsten kan kombineras med tjänst som rektor för förskolan.
46. Pension ersätts ej fullt ut (Företagsrådgivning)

Företagsrådgivningen minskas med 0,5 % tjänst i samband med en pensionsavgång i
oktober 2020. Genom att skriva avtal med Nyföretagarcentrum säkerställs att personer
som vill starta ett företag får det stöd och lotsning som krävs. Årligen startas närmare
100 företag i kommunen. Avgiften till Nyföretagarcentrum är 100 000 per år så
besparingen är netto efter pensionsavgången.
Konsekvensbeskrivning:
Den rådgivning som i begränsad omfattning finns kvar på kommunen kommer att
hanteras av näringslivschefen enbart på en övergripande nivå.
47. Pensionsavgång vaktmästare fritid ersätts ej

En vaktmästare går i pension sista november. Denna tjänst återbesätts inte utan
arbetsuppgifterna utförs av befintlig vaktmästare.
Konsekvensbeskrivning:
Det finns en risk för att det blir en försämring av nivån på utförande och service med
ett eventuellt missnöje och klagomål från objektsägare som följd.
48. Sänkta vikariekostnader Granberget

Sänka vikariekostnaderna i Granberget genom att flytta en resurs från andra
arbetsuppgifter. Det innebär att isbanan på Insjöns idrottsplats slutas spolas. Isbanan
har de senaste två åren varit i åkbart skick mellan 15 – 25 dagar respektive vinter.
Detta beroende på snabba temperaturväxlingar då isen försvinner eller blir dålig samt
även på grund av riklig nederbörd vilket kräver plogning och ny isläggning.
Spolningen av isen på Insjöns IP är mycket arbets- och tidskrävande och utgör
motsvarande en 60 %-tjänst (motsvarar runt 100 000 kronor) vintertid. Utgiften för eloch vattenbesörjning är hög, uppskattningsvis 25–50 000 kronor, och skulle också
försvinna. Denna resurs (vaktmästare) kan då istället ingå i arbetsschemat för
Granbergets skidanläggning och därmed minska vikariebehovet för anläggningen.
Uppskattningsvis minskar Granbergets vikariekostnader tillsammans med Insjöns IP:s
vattenförbrukningskostnader med 150 000 kronor i och med detta. Hyresintäkter för
bokade tider av isbanan i Insjön har de senaste två åren inte överstigit 500 kronor per
år.
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Konsekvensbeskrivning:
Ingen kommunal isbana i Insjön. Att spola isen på Insjöns IP kan istället drivas av en
förening med föreningsbidrag från kommunen. Det finns utrymme för ett sådant
föreningsbidrag inom befintlig budget.
49. Minskad övertid Granberget

Minska övertiden för Granbergets personal genom att minska spårning av vissa
skidspår vintertid, och inte spåra på en del helger och röda dagar vilket minskar
ersättningen för obekväm arbetstid. Då kan dessutom personalresursen nyttjas till att
ingå i arbetsgruppen för Granberget skidanläggning motsvarande tid som nu läggs på
att spåra nattetid. Detta skulle till stor del minska den ordinarie personalens
övertidsersättning de perioder som är extra personalkrävande, till exempel jullov och
sportlov, men även vid snöläggning av anläggningen. Beräknad minskad kostnad för
ordinarie personals övertidskostnader är 100 000 kronor.
Konsekvensbeskrivning:
Det kan bli en sänkning av kvaliteten på några av våra skidspår (som idag är i
toppklass). Bra skidspår kräver en stor arbetsinsats.
50. Enhetschef Fritid 100% ner till 50%

En enhetschef inom en av fritidsavdelningens verksamheter arbetar från 2020 halvtid
(50 %). Resterande arbetsuppgifter överförs så långt det är möjligt till andra
verksamheter.
Konsekvensbeskrivning:
Stor risk för betydligt sämre service med framförallt akuta problem.
51. Pensionsavgångar Kulturavdelningen ersätts ej

Kulturavdelningen har under budgetperioden tre pensionsavgångar, två på
kulturenheten och en på biblioteket. Dessa tjänster omfattar två tjänster om 80 % och
en tjänst om 100 %. När de inträffar är svårt att förutsäga eftersom det beror på hur
länge respektive person vill arbeta men troligen sker samtliga under 2020. Att inte
återbesätta pensionsavgångarna motsvarar totalt 1,4 miljoner kronor.
Konsekvensbeskrivning:
Minskad tillgänglighet i form av minskade öppettider på kulturhuset, med bibliotek,
framförallt under sommarhalvåret. Under semesterperioden finns inte längre personal
nog att hålla nuvarande schema. Eventuellt stängt en till två dagar i veckan.
Det får stora konsekvenser för det lokalhistoriska arkivet. Sämre möjligheter för
inleveranser och service till forskare och allmänhet. Båda tjänsterna på kulturenheten
innefattar specialistkompetens för det lokalhistoriska arkivet. Så gott som alla
utställningar i museet bygger helt eller delvis på material från det lokalhistoriska
arkivet, vilket försvårar genomförandet av den typen av utställningar.
Det blir en nivåsänkning av all verksamhet på kulturenheten och biblioteksenheten.
Många arbetsuppgifter måste fördelas på kvarvarande personal. Det finns en risk att
insatser mot högt prioriterade målgrupper som barn och unga, unga vuxna, skapande
skola, förskolor med litteraturprofil, vuxenstudenter, nyanlända, funktionsnedsatta och
digital delaktighet för äldre blir lidande.
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Under 2018 drog kulturavdelningen in 2,8 mkr i statsbidrag som gick direkt till
åtgärder som riktades mot barn, unga och integration. Med minskade resurser blir det
svårt att söka eller förvalta/administrera medel av den storleksordningen.
52. Vakant tjänst mark- och exploatering ersätts ej

Ej återbesätta tjänsten som mark- och exploateringsansvarig. Arbetsuppgifterna
överförs till annan personal.
Konsekvensbeskrivning:
Risk för betydligt längre handläggningstider och stor belastning på
näringslivsavdelningen. Sårbarheten ökar och det finns en risk för ökade
konsultkostnader.
Totalt sett innebär samtliga åtgärder som rör näringsliv en kraftig neddragning på
Näringslivsavdelningen. Det finns en risk att stödet till företagen minskar och att
näringslivsklimatet påverkas.
53. Omorganisation och flytt av Gata/park

Det pågår en utredning med förslag att flytta verksamheten gata/park från
Leksandsbostäder till kommunen. Bedömningen är att det kommer att ge minskade
overhead-kostnader och samordningsvinster.
54. Bilda en kommunkoncern

En tidigare utredning visar på möjliga effekter på 2 mkr genom att bilda en
kommunkoncern. Då förutsättningarna delvis har förändrats sedan dess måste
utredningen uppdateras.
55. Minska en tjänst på ekonomiavdelningen

Som ett led i digitaliseringsarbetet är bedömningen att en tjänst på
ekonomiavdelningen kan minskas. Det kommer innebära en omorganisation inom
avdelningen med nya arbetslag på såväl redovisning som controlling. Eventuellt kan
även kundtjänsten involveras om det är möjligt att flytta över vissa arbetsuppgifter dit.
Konsekvensbeskrivning:
En tjänst på ekonomiavdelningen dras in och kvarvarande personal kan få nya
ansvarsområden. Det finns en risk att arbetsbelastningen ökar på kvarvarande personal
på såväl controlling som redovisning, och att man blir mer sårbara vid till exempel
sjukdom. Flera medarbetare kommer att få nya arbetsuppgifter vilket både kan mottas
positivt och negativt. Riskerna bedöms ändå inte som allvarliga utan hanterbara för de
som är kvar i verksamheten efter genomförd förändring.
56. Minska städvolymer lokaler

Förslaget innebär att vi minskar på städtiden i framförallt kontorslokaler genom att
minska tiden per dag eller antalet tillfällen per vecka. Förändringen påverkar alla
kontorslokaler som det finns verksamhet i.
Konsekvensbeskrivning:
Förslaget innebär en förändring för lokalvårdarna och den administrativa personalen
som arbetar i lokalerna. För att genomföra förändringen krävs att städtiden räknas om
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på aktuella objekt och att nya arbetsscheman tas fram. Det ger också tillfälle att se
över om det finns ytterligare hjälpmedel som kan underlätta städningen. Det krävs att
det är bättre ordning i verksamheterna som städas och att källsorteringen blir bättre för
att städtiden ska kunna minskas.
57. Ta bort callcenter IT

Idag köper IT-avdelningen en tjänst hos ett callcenter för att hantera inkomna ärenden
via telefon till IT-helpdesk. De flesta ärenden kommer in via e-post eller via
webbformulär. Antalet inkomna ärenden via telefon minskar stadigt och är nu nere på
i snitt 2–3 ärenden per dag. Tjänsten kostar cirka 5 tkr per månad. Förslaget innebär att
helpdesk-numret styrs om till kundtjänst istället och att avtalet med callcentret sägs
upp. Medarbetarna kommer att registrera ärenden i IT-avdelningens helpdesksystem,
där de sedan hanteras av tekniker på IT.
Konsekvensbeskrivning:
Kundtjänsten får ytterligare en arbetsuppgift att hantera. Bedömningen är att det är så
få samtal att det inte finns någon risk för arbetsmiljöproblem på grund av
överbelastning på kundtjänsten. Vid stora störningar där kommunens personal inte kan
lägga in ärenden till helpdesk via e-post eller webbformulär kommer däremot antalet
telefonsamtal vara betydligt större än genomsnittet. Vid dessa tillfällen kan
telefonnumret till helpdesk styras om så att någon på IT-avdelningen svarar istället.
Innan det sker kan belastningen på kundtjänst kortvarigt bli högre än vanligt.
58. Ta bort folkhälsa/internationell koordinator

Idag är folkhälsoarbetet främst inriktat mot ungdomars mående samt alkohol,
narkotika, droger och tobak (ANDT). Tjänsten har framförallt en samordnande
funktion mot skolan, ANDT-coacher och handikappråd. Omfattningen av tjänsten
är 50 % inom folkhälsoområdet.
Tjänsten omfattar också 25 % som internationell koordinator. Här är det främst arbete
med Leksands kommuns kontakter med våra vänorter, främst Japan (Tobetsu) samt
projekt som Uganda (Soroti). Arbetet omfattar också ett stöd för hela organisationen
vid utlandsprojekt och besök.
Konsekvensbeskrivning:
Förslaget innebär att vi tar bort en tjänst (100 %) inom sektor verksamhetsstöd.
Konsekvenser som kan uppstå om folkhälsoarbetet tas bort är brister i
samordning, helhetssyn, analyser och koordinering av projekt. Vi kommer som
kommun att vara mindre representerade vid regionala möten eller föreläsningar, och
inte längre ha en resurs för LUPP-enkäten vad avser genomförande och analys.
Uppdraget som sekreterare i handikapprådet måste också lösas på annat sätt.
Konsekvenser som kan uppstå om tjänsten som internationell koordinator tas bort är
att kontakter mot vänorter och internationella besök måste ske direkt mot berörd
organisation eller berörd tjänsteman/politiker. År 2022 genomförs 35-års jubiléet med
Tobetsu och planeringen bör starta under sista halvåret 2021. Jubiléet måste
organiseras på annat sätt än idag. Uppdraget som sekreterare i Siljan-Japan stiftelsen
måste också lösas på annat sätt.
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59. Minska en tjänst på HR-avdelningen

Som ett led i digitaliseringsarbetet är bedömningen att en tjänst på HR kan minskas.
HR utvecklas allt mer mot ett mer digitalt stöd och det direkta operativa
personalansvaret ligger på närmast ansvarig chef. Det införs bättre och enklare
systemstöd, tydligare kommunövergripande rutiner, riktlinjer och handlingsplaner som
finns tillgängliga på webben för alla chefer att följa.
Konsekvensbeskrivning:
En förutsättning för att minska med ytterligare en tjänst är att den digitala
förändringsresan fortsätter. Webben är den primära informationskällan vilken ska
utvecklas vidare för att stötta och stärka våra chefer med stöd i vardagen.
Det finns en risk att ytterligare arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare på
avdelningen innebär en försämrad arbetsmiljö, och det blir ännu viktigare med tydliga
uttalade avgränsningar för HR-avdelningens arbete.
60. Tidsbegränsad tjänst som digitaliseringsledare upphör

2017 anställdes en digitaliseringssamordnare för att representera kommunen i den
dalagemensamma samverkan kring digitalisering som startades för några år sedan och
få igång digitaliseringsarbetet i vår kommun. Tjänsten som digitaliseringsledare var
från början tidsbegränsad till två år och löper ut 2019-12-31. Exempel på
gemensamma digitala lösningar i samverkan som gjorts eller pågår är digital
signering, säkra meddelanden, gymnasieantagning, skolskjuts och e-tjänsteplattform. I
vår egen kommun har det skapats en grupp med digitaliseringsledare från varje sektor
för att få igång arbetet på bred front i våra verksamheter. Det finns dessutom numera
ett gemensamt strategiskt digitaliseringsråd som beslutar och prioriterar bland de
insatser som verksamheterna tar fram. Det har också införts en metod för att mäta
effekten på de digitaliseringsinsatser som görs.
Konsekvensbeskrivning:
En fortsatt satsning på digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av modern
teknik är en nödvändighet för att nå de mål som gäller ökad medborgarnytta, ökat
antal kommunmedborgare, besparingar samt hållbart medarbetarskap. Det finns en
risk att upphörandet av tjänsten påverkar arbetet negativt. Bedömningen är dock att
arbetet kommer vara möjligt att fortsätta skötas med befintliga resurser.
61. Samordna en gemensam kost- och städavdelning

Idag har kostavdelningen och städavdelningen varsin avdelningschef. Arbete pågår
inom båda avdelningarna med att tillsätta arbetsledare inom respektive avdelning som
har personal- och arbetsmiljöansvar. Detta innebär att avdelningscheferna blir
avlastade då de idag har haft cirka 45 medarbetare per chef att ha kontakt med och
dialog i olika frågor. Vidare skapas en organisation där man kan lösa frågor och
problem på plats och där beslutsvägar blir kortare. Avdelningscheferna får därmed
mer tid att ägna sig åt drift- och utvecklingsfrågor.
Förslaget innebär att man skapar en gemensam avdelningschef för kost- och
städavdelningen, vardera varsin enhetschef på respektive avdelning och under dessa
ett antal arbetsledare. Respektive avdelning har idag också administrativt stöd i form
av assistenter samt dietist. Kostavdelningen bibehåller dietisttjänsten medan
assistenttjänsterna görs om till en tjänst och placeras direkt under den nya
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avdelningschefstjänsten för att stödja båda enheterna. Med denna lösning har vi tagit
bort en avdelningschefstjänst och en assistenttjänst.
Konsekvensbeskrivning:
Förslaget förutsätter att alla arbetsledare blir tillsatta. De fördelar som ses är att det blir
arbetsledare som är nära sina medarbetare och där man löser de vardagliga frågorna.
Enhetscheferna får möjlighet att ha fokus på de operativa frågorna och få tid för detta.
Avdelningschefen får möjlighet att ägna sig åt de övergripande frågorna och
utvecklingen inom respektive område.
62. Minska en tjänst i kommunledning

Ser över möjligheten att minska en tjänst i kommunledningen som en del i hela
besparingsförslaget.
Konsekvensbeskrivning:
Förändringen bedöms klaras genom förändrade arbetssätt.
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Investeringsbilaga Leksands kommun för perioden 2020-2023
Nr Sektorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2020

2021

2022

1. Förvaltningsledning

80 700

54 200

14 700

110 700

260 300

Fastighetsansvarig
Edshult
Generella fsh investeringar
Kök Edshult
Lokal förråd, elverk
Omb fjärrv. Fsk Igelkot
Reservelverk
Storkök, fasta inventar
Tibble Särskilt boende
Tillgänglighetsanpassning
Verksamhetsanpassningar fastigheter
Gator och vägar
Inventarier offentliga platser
Lekplatser
Vägförbättringar

77 550
0
4 500
10 000
0
0
700
300
60 000
50
2 000
3 150
150
0
3 000

50 050
0
4 500
0
0
2 500
700
300
40 000
50
2 000
4 150
150
1 000
3 000

11 550
1 000
4 500
0
3 000
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

107 550
100 000
4 500
0
0
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

246 700
101 000
18 000
10 000
3 000
2 500
2 800
1 200
100 000
200
8 000
13 600
600
1 000
12 000

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

4 800
400
4 000
400
800
800
400
400

1 800

0

0

0

1 800

1 800
1 500
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 800
1 500
300

100

5 100

100

100

5 400

100
100
0
0

100
100
5 000
5 000

100
100
0
0

100
100
0
0

400
400
5 000
5 000

5. Samhällsutveckling

32 455

39 705

55 855

40 755

153 770

Avd chef Fritid
Ny sporthall
Avd chef Myndighet
E-tjänst Bygglov
Avd chef Näringsliv
Fastighetsförvärv
Infrastruktur Käringberget
Kv Grönstedt
Käringberget 3 etapp 1
Limhagen Noret 20:24
Limhagen Norra (Olsvedsväg
Tunsta
Dagvattenåtgärder Limsjöänget

0
0
100
100
24 100
2 000
10 000
600
8 000
0
1 500
0
2 000

0
0
0
0
19 900
3 000
15 000
0
0
900
0
1 000
0

20 000
20 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0

30 000
30 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0

50 000
50 000
100
100
48 000
9 000
25 000
600
8 000
900
1 500
1 000
2 000

2020

2021

2022

2. Verksamhetsstöd
Avdelningschef IT
14 Digitalisering IT
15 Server och komm.plattform
16 Servrar,nät,lagring
Avdelningschef Kost
17 Bra mat- & måltidsmiljö
Avdelningschef Städ
18 Städmaskiner

3. Lärande & Stöd
Rektor gymnasiet
19 CNC maskin
20 Maskiner HV-fin

4. Vård & omsorg
Avdelningschef ORDBO
21 Välfärdsteknik VoO
Sektorchef Vård & Omsorg
22 Nytt Säbo inventarier

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

Sektorer
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2023 2020-2023

2023 2020-2023

Avd chef Strategisk plan
34 Utsmyckningsgruppen
Enhetschef Fritid ute
35 B Generella inv Fritid
36 B Styrskåp liftar GB
37 Djupluftare
38 Granbergets underhåll
39 Pistmaskin GB
40 renovering Stativ liftar
41 Siljansvallen Konstgräs
42 Siljansvallen löparbanor
43 Snöskoter ,Granberget
Enhetschef Leksandshallen
44 LH inventarier
Enhetschef Service
45 B Rastplatser byte av tak
Trafikingenjör
46 Gatubelysning byar
47 GC väg Härädsbygden &
48 GC-vägar
49 Limalänken/Limsjöänget
50 Moskogvägen
51 Reinvesteringar vägbelysning
52 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Totalsumma

100
100
2 880
100
0
0
200
0
0
2 500
0
80
100
100
100
100
5 075
75
0
2 000
500
1 000
1 300
200

100
100
2 930
200
0
250
200
1 000
0
0
1 200
80
100
100
100
100
16 575
75
2 500
2 000
500
10 000
1 300
200

100
100
980
100
600
0
200
0
0
0
0
80
100
100
100
100
17 575
75
5 000
2 000
0
9 000
1 300
200

100
100
880
100
0
0
200
0
500
0
0
80
100
100
100
100
7 575
75
4 000
2 000
0
0
1 300
200

400
400
7 670
500
600
250
800
1 000
500
2 500
1 200
320
400
400
400
400
46 800
300
11 500
8 000
1 000
20 000
5 200
800

116 555

100 505

72 155

153 055

427 270
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Investeringsbilaga Leksands kommun för perioden 2020-2023
Nr Sektorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

2020

2021

2022

1. Förvaltningsledning

80 700

54 200

14 700

110 700

260 300

Fastighetsansvarig
Edshult
Generella fsh investeringar
Kök Edshult
Lokal förråd, elverk
Omb fjärrv. Fsk Igelkot
Reservelverk
Storkök, fasta inventar
Tibble Särskilt boende
Tillgänglighetsanpassning
Verksamhetsanpassningar fastigheter
Gator och vägar
Inventarier offentliga platser
Lekplatser
Vägförbättringar

77 550
0
4 500
10 000
0
0
700
300
60 000
50
2 000
3 150
150
0
3 000

50 050
0
4 500
0
0
2 500
700
300
40 000
50
2 000
4 150
150
1 000
3 000

11 550
1 000
4 500
0
3 000
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

107 550
100 000
4 500
0
0
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

246 700
101 000
18 000
10 000
3 000
2 500
2 800
1 200
100 000
200
8 000
13 600
600
1 000
12 000

2. Verksamhetsstöd

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Avdelningschef IT
Digitalisering IT
Server och komm.plattform
Servrar,nät,lagring
Avdelningschef Kost
Bra mat- & måltidsmiljö
Avdelningschef Städ
Städmaskiner

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

4 800
400
4 000
400
800
800
400
400

3. Lärande & Stöd

1 800

0

0

0

1 800

1 800
1 500
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 800
1 500
300

100

5 100

100

100

5 400

100
100
0
0

100
100
5 000
5 000

100
100
0
0

100
100
0
0

400
400
5 000
5 000

5. Samhällsutveckling

32 455

39 705

55 855

40 755

168 770

Avd chef Fritid
Ny sporthall
Avd chef Myndighet
E-tjänst Bygglov
Avd chef Näringsliv
Fastighetsförvärv
Infrastruktur Käringberget
Kv Grönstedt
Käringberget 3 etapp 1
Limhagen Noret 20:24
Limhagen Norra (Olsvedsväg
Tunsta
Åkerö 3.0
Dagvattenåtgärder Limsjöänget

0
0
100
100
24 100
2 000
10 000
600
8 000
0
1 500
0
0
2 000

0
0
0
0
19 900
3 000
15 000
0
0
900
0
1 000
0
0

20 000
20 000
0
0
17 000
2 000
0
0
0
0
0
0
15 000
0

30 000
30 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0

50 000
50 000
100
100
63 000
9 000
25 000
600
8 000
900
1 500
1 000
15 000
2 000

Rektor gymnasiet
19 CNC maskin
20 Maskiner HV-fin

4. Vård & omsorg
Avdelningschef ORDBO
21 Välfärdsteknik VoO
Sektorchef Vård & Omsorg
22 Nytt Säbo inventarier

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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2023 2020-2023

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Sektorer

2020

2021

2022

Avd chef Strategisk plan
Utsmyckningsgruppen
Enhetschef Fritid ute
B Generella inv Fritid
B Styrskåp liftar GB
Djupluftare
Granbergets underhåll
Pistmaskin GB
renovering Stativ liftar
Siljansvallen Konstgräs
Siljansvallen löparbanor
Snöskoter ,Granberget
Enhetschef Leksandshallen
LH inventarier
Enhetschef Service
B Rastplatser byte av tak
Trafikingenjör
Gatubelysning byar
GC väg Härädsbygden &
GC-vägar
Limalänken/Limsjöänget
Moskogvägen
Reinvesteringar vägbelysning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

100
100
2 880
100
0
0
200
0
0
2 500
0
80
100
100
100
100
5 075
75
0
2 000
500
1 000
1 300
200

100
100
2 930
200
0
250
200
1 000
0
0
1 200
80
100
100
100
100
16 575
75
2 500
2 000
500
10 000
1 300
200

100
100
980
100
600
0
200
0
0
0
0
80
100
100
100
100
17 575
75
5 000
2 000
0
9 000
1 300
200

100
100
880
100
0
0
200
0
500
0
0
80
100
100
100
100
7 575
75
4 000
2 000
0
0
1 300
200

400
400
7 670
500
600
250
800
1 000
500
2 500
1 200
320
400
400
400
400
46 800
300
11 500
8 000
1 000
20 000
5 200
800

116 555

100 505

72 155

153 055

442 270

Totalsumma
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Investeringsbilaga Leksands kommun för perioden 2020-2023
Nr Sektorer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

2020

2021

2022

1. Förvaltningsledning

80 700

54 200

14 700

110 700

260 300

Fastighetsansvarig
Edshult
Generella fsh investeringar
Kök Edshult
Lokal förråd, elverk
Omb fjärrv. Fsk Igelkot
Reservelverk
Storkök, fasta inventar
Tibble Särskilt boende
Tillgänglighetsanpassning
Verksamhetsanpassningar fastigheter
Gator och vägar
Inventarier offentliga platser
Lekplatser
Vägförbättringar

77 550
0
4 500
10 000
0
0
700
300
60 000
50
2 000
3 150
150
0
3 000

50 050
0
4 500
0
0
2 500
700
300
40 000
50
2 000
4 150
150
1 000
3 000

11 550
1 000
4 500
0
3 000
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

107 550
100 000
4 500
0
0
0
700
300
0
50
2 000
3 150
150
0
3 000

246 700
101 000
18 000
10 000
3 000
2 500
2 800
1 200
100 000
200
8 000
13 600
600
1 000
12 000

2. Verksamhetsstöd

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

Avdelningschef IT
Digitalisering IT
Server och komm.plattform
Servrar,nät,lagring
Avdelningschef Kost
Bra mat- & måltidsmiljö
Avdelningschef Städ
Städmaskiner

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

1 200
100
1 000
100
200
200
100
100

4 800
400
4 000
400
800
800
400
400

3. Lärande & Stöd

1 800

0

0

0

1 800

1 800
1 500
300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 800
1 500
300

100

5 100

100

100

5 400

100
100
0
0

100
100
5 000
5 000

100
100
0
0

100
100
0
0

400
400
5 000
5 000

5. Samhällsutveckling

32 455

39 705

55 855

40 755

153 770

Avd chef Fritid
Ny sporthall
Avd chef Myndighet
E-tjänst Bygglov
Avd chef Näringsliv
Fastighetsförvärv
Infrastruktur Käringberget
Kv Grönstedt
Käringberget 3 etapp 1
Limhagen Noret 20:24
Limhagen Norra (Olsvedsväg
Tunsta
Dagvattenåtgärder Limsjöänget

0
0
100
100
24 100
2 000
10 000
600
8 000
0
1 500
0
2 000

0
0
0
0
19 900
3 000
15 000
0
0
900
0
1 000
0

20 000
20 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0

30 000
30 000
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0

50 000
50 000
100
100
48 000
9 000
25 000
600
8 000
900
1 500
1 000
2 000

2020

2021

2022

Rektor gymnasiet
19 CNC maskin
20 Maskiner HV-fin

4. Vård & omsorg
Avdelningschef ORDBO
21 Välfärdsteknik VoO
Sektorchef Vård & Omsorg
22 Nytt Säbo inventarier

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

Sektorer
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2023 2020-2023

2023 2020-2023

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Avd chef Strategisk plan
Utsmyckningsgruppen
Enhetschef Fritid ute
B Generella inv Fritid
B Styrskåp liftar GB
Djupluftare
Granbergets underhåll
Pistmaskin GB
renovering Stativ liftar
Siljansvallen Konstgräs
Siljansvallen löparbanor
Snöskoter ,Granberget
Enhetschef Leksandshallen
LH inventarier
Enhetschef Service
B Rastplatser byte av tak
Trafikingenjör
Gatubelysning byar
GC väg Härädsbygden &
GC-vägar
Limalänken/Limsjöänget
Moskogvägen
Reinvesteringar vägbelysning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Totalsumma

100
100
2 880
100
0
0
200
0
0
2 500
0
80
100
100
100
100
5 075
75
0
2 000
500
1 000
1 300
200

100
100
2 930
200
0
250
200
1 000
0
0
1 200
80
100
100
100
100
16 575
75
2 500
2 000
500
10 000
1 300
200

100
100
980
100
600
0
200
0
0
0
0
80
100
100
100
100
17 575
75
5 000
2 000
0
9 000
1 300
200

100
100
880
100
0
0
200
0
500
0
0
80
100
100
100
100
7 575
75
4 000
2 000
0
0
1 300
200

400
400
7 670
500
600
250
800
1 000
500
2 500
1 200
320
400
400
400
400
46 800
300
11 500
8 000
1 000
20 000
5 200
800

116 555

100 505

72 155

153 055

427 270
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§ 73

Dnr 2019/442

Yttrande - Revisionens granskning av årsredovisning
2018
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat Leksands kommuns årsredovisning för
2018. Kommunrevisionen önskar ta del av kommunstyrelsens kommentar på
genomförd granskning.
Förvaltningens yttrande
Efter genomläsning av granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per
2018-12-31 så tillstyrker förvaltningen att de väsentligaste slutsatserna i
rapporten redovisade på sid 2 väl stämmer överens med fjolåret.
Förvaltningen noterar att resultatet av granskningen tillstyrker att
årsredovisning 2018 upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed och att kommunen efterlever
RKR:s rekommendationer kring redovisningsprinciper.
Angående den finansiella måluppfyllnaden där tre av fyra mål inte uppnåtts
och ett delvis så är det inte ett önskvärt utfall men tyvärr korrekt. Ett sakfel
påträffas i rapporten i det att man på sid 7 överst skriver att endast en sektor
redovisat ett resultat inom budget som mål 4 avser. I verkligheten så klarade
såväl sektorerna samhällsutveckling och verksamhetsstöd av att hålla sina
budgetramar och sektor vård och omsorg hade en avvikelse på endast -1,1%
mot sin budgetram. Man skulle lika gärna kunna ha skrivit att två av fyra
sektorer klarade av att hålla sin budget och en tredje sektor endast hade en
marginell avvikelse medan sektor lärande och stöds stora underskott var det
som tyngde hela kommunens årsresultat. Med nuvarande lydelse så får man
en bild av att nästan alla sektorer har problem med sin driftbudgetram. I juni
2018 tågs en ändringsbudget där ca 13 miljoner kronor tillsköts till sektor
lärande och stöd i syfte att anpassa budgeten efter verkligt utfall för året.
Angående den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen kvarstår revisorernas
mer stringenta syn på att antingen så är ett mål uppfyllt eller så är det inte
det. Förvaltningen förordar så långt ett visst inslag av subjektivitet när vi
anser att nio av tolv mål har godkänd uppfyllnad medan två helt uppnådde
sin målnivå. Vi har inom förvaltningen så långt ansett att vår modell av
bedömning blir mer verklighetsbaserad än revisionens syn på
måluppfyllnaden.
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Inför arbetet med årsredovisning 2019 tar förvaltningen med sig
förbättringsförslagen om att dels ha en enhetligare beskrivning mellan
sektorerna avseende orsaker till avvikelser och att ha en tydligare
redovisning av pågående och slutförda investeringar som mer summariskt
redovisats i årsredovisning 2018.
Den första punkten angående att få till en mer enhetlig beskrivning mellan
sektorerna angående deras avvikelser mot verksamhetsmålen så kommer
under hösten en sådan mall att tas fram för att nyttjas för årsredovisning
2019. Angående att få till en mer detaljredovisning av under året pågående
och avslutade investeringsprojekt så kommer ekonomiavdelningen ta fram
ett förslag på en sådan mer omfattande redovisning och stämma av med
KPMG i god tid innan årsredovisning 2019 ska vara klar.
Revisionens kommentar på sid nio överst om att driftskostnaderna för
fastigheter har ökat beror mer på en omläggning av redovisningen mellan
kommunen och dess fastighetsbolag än att en verklig ökning utav dessa har
skett.
Avslutningsvis angående hur förvaltningen avser hantera de stora finansiella
utmaningar som kommunen står inför och som blivit väldigt tydliga under
2018 och som avspeglas i redogörelsen i denna granskningsrapport
återkommer vi med besked om i kommande Mål o Budgethandling 20202022.
Beslut om hur kommunen ska komma tillrätta med den ansträngda
ekonomiska situationen och dess effekter på de finansiella måltalen kommer
att delges politiken i slutet av augusti från förvaltningen via den Mål och
Budgethandling för åren 2020-2022 som då överlämnas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-08-19
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2018
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
kommunrevisionen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-09-05

Dnr 2019/442 2019.7286

Verksamhetsstöd
Lars Bäcksholm, 80338
lars.backsholm@leksand.se

Revisionsberättelser avseende 2018
Beskrivning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat Leksands kommuns årsredovisning för
2018. Kommunrevisionen önskar ta del av kommunstyrelsens kommentar på
genomförd granskning.
Förvaltningens yttrande
Efter genomläsning av granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per
2018-12-31 så tillstyrker förvaltningen att de väsentligaste slutsatserna i
rapporten redovisade på sid 2 väl stämmer överens med fjolåret.
Förvaltningen noterar att resultatet av granskningen tillstyrker att
årsredovisning 2018 upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed och att kommunen efterlever
RKR:s rekommendationer kring redovisningsprinciper.
Angående den finansiella måluppfyllnaden där tre av fyra mål inte uppnåtts
och ett delvis så är det inte ett önskvärt utfall men tyvärr korrekt. Ett sakfel
påträffas i rapporten i det att man på sid 7 överst skriver att endast en sektor
redovisat ett resultat inom budget som mål 4 avser. I verkligheten så klarade
såväl sektorerna samhällsutveckling och verksamhetsstöd av att hålla sina
budgetramar och sektor vård och omsorg hade en avvikelse på endast -1,1%
mot sin budgetram. Man skulle lika gärna kunna ha skrivit att två av fyra
sektorer klarade av att hålla sin budget och en tredje sektor endast hade en
marginell avvikelse medan sektor lärande och stöds stora underskott var det
som tyngde hela kommunens årsresultat. Med nuvarande lydelse så får man
en bild av att nästan alla sektorer har problem med sin driftbudgetram. I juni
2018 tågs en ändringsbudget där ca 13 miljoner kronor tillsköts till sektor
lärande och stöd i syfte att anpassa budgeten efter verkligt utfall för året.
Angående den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen kvarstår revisorernas
mer stringenta syn på att antingen så är ett mål uppfyllt eller så är det inte
det. Förvaltningen förordar så långt ett visst inslag av subjektivitet när vi
anser att nio av tolv mål har godkänd uppfyllnad medan två helt uppnådde
sin målnivå. Vi har inom förvaltningen så långt ansett att vår modell av
bedömning blir mer verklighetsbaserad än revisionens syn på
måluppfyllnaden.
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Inför arbetet med årsredovisning 2019 tar förvaltningen med sig
förbättringsförslagen om att dels ha en enhetligare beskrivning mellan
sektorerna avseende orsaker till avvikelser och att ha en tydligare
redovisning av pågående och slutförda investeringar som mer summariskt
redovisats i årsredovisning 2018.
Den första punkten angående att få till en mer enhetlig beskrivning mellan
sektorerna angående deras avvikelser mot verksamhetsmålen så kommer
under hösten en sådan mall att tas fram för att nyttjas för årsredovisning
2019. Angående att få till en mer detaljredovisning av under året pågående
och avslutade investeringsprojekt så kommer ekonomiavdelningen ta fram
ett förslag på en sådan mer omfattande redovisning och stämma av med
KPMG i god tid innan årsredovisning 2019 ska vara klar.
Revisionens kommentar på sid nio överst om att driftskostnaderna för
fastigheter har ökat beror mer på en omläggning av redovisningen mellan
kommunen och dess fastighetsbolag än att en verklig ökning utav dessa har
skett.
Avslutningsvis angående hur förvaltningen avser hantera de stora finansiella
utmaningar som kommunen står inför och som blivit väldigt tydliga under
2018 och som avspeglas i redogörelsen i denna granskningsrapport
återkommer vi med besked om i kommande Mål o Budgethandling 20202022.
Beslut om hur kommunen ska komma tillrätta med den ansträngda
ekonomiska situationen och dess effekter på de finansiella måltalen kommer
att delges politiken i slutet av augusti från förvaltningen via den Mål och
Budgethandling för åren 2020-2022 som då överlämnas.
Förslag till beslut
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
kommunrevisionen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Lars Bäcksholm, daterat 2019-08-01
Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 2018
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunrevisionen
Kommundirektör
Ekonomichef
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1

Sammanfattning
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL 1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1

Räkenskaperna och årsredovisningen
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Kommunens resultat uppgår till -9,8 mkr, där nettokostnaderna utgör 101 % av
skatteintäkter och statsbidrag (p 3.5).

— Kommunens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgår till 11 %, vilket kan jämföras
med 12 % 2017. Detta innebär att kommunen delvis uppfyller ett viktigt finansiellt
delmål (p 3.4.1).

— Driftresultatet visar ett underskott på -25,6 mkr för 2018. Avvikelsen mot budget beror
på att Lärande och stöd redovisar ett underskott med -27,0 mkr och vård och omsorg
ett underskott med -3,2 mkr. Verksamhetsstöd redovisar ett överskott med 2,0 mkr
och Samhällsutveckling ett överskott med 2,1 mkr. Vi ser alvarligt på det stora
underskottet inom Lärande och stöd som ökat med 11 mkr sedan 2017 (p 3.5.1).

— Resultatet har försämrats med ca 10 mnkr jämfört med prognosen per augusti där
ungefär hälften kan hänföras till sektorerna inom kommunstyrelsen medan andra
hälften avser pensioner och övriga personalkostnader.

— Kommunkoncernens resultat uppgår till 4,0 mkr, där nettokostnaderna utgör 99 % av
skatteintäkter och statsbidrag (p 3.9).

— Kommunkoncernens soliditet inkl. ansvarsförpliktelser uppgår till 13 % vilket är
oförändrat jämfört med 2017 (p 3.6).
Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

1

Kommunallag (2017:725)
2
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1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår bedömning är att fullmäktiges övergripande mål kring god ekonomisk hushållning
inte är uppfyllda då inget av de fyra målen är uppfyllda, ett mål bedöms vara delvis
uppfyllt. (p 3.4.1)
Verksamhetsmål
Av kommunens 12 verksamhetsmål med bäring på god ekonomisk hushållning uppnås
endast två helt, medan nio mål bedöms ha godkänd måluppfyllelse. Ett mål har inte
uppnåtts. Vår bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet
för verksamhetsmålen inte full ut är förenligt med vad fullmäktige fastställt (p 3.4.2).

2

Bakgrund
Vi har av Leksand kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
utformning av revisionsberättelsen.

2.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

— Kommunallag och kommunal redovisningslag
— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner
— Fullmäktigebeslut

3
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2.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 2 och Skyrev 3. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:
•

Förvaltningsberättelse

•

Resultaträkningen

•

Balansräkningen

•

Kassaflödesanalysen

•

Sammanställd redovisning

•

Tilläggsupplysningar.

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi förlitat
oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören Skandia. Vi har
i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.
Rapporten är faktagranskad av ekonomikontoret.

2.5

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Margareta Sandberg, auktoriserad revisor, samt Frida
Håkansson, revisor, under ledning av Nils Nordkvist, certifierad kommunal revisor, som
deltagit i granskningen som kundansvarig för Leksand kommun.

2
3

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
4
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3

Resultat av granskningen

3.1

Årsredovisningen
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis
på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen.
Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL 4, utan betraktas som underlag
till kommunens förvaltningsberättelse.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.

3.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL
och RKRs rekommendationer 5.
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer
med redovisningsekonom samt översiktlig avstämning av kommunens årsredovisning
mot RKRs gällande rekommendationer.
Bedömning
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever
RKRs rekommendationer.

3.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information 6 om beräkning och redovisning
av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas
ekonomi.

4

Lag om Kommunal redovisning (1997:614)
Rådet för kommunal redovisning
6 Oktober 2015
5

5
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Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Kommunens underskott för året uppgår till -9,8 mkr. Vid avstämning av balanskravet
avgår årets realisationsvinster, -4,9 tkr. Det justerade resultatet enligt balanskravsutredningen uppgår till -14,7 mkr.
Bedömning
Kommunen redogör för balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen under ett särskilt
avsnitt. Kommunen har vid årets ingång inga gamla underskott att återställa enligt
balanskravet. I och med att årets resultat enligt balanskravsutredningen uppgår till -14,7
mkr skall detta underskott återställas under de kommande tre åren.
Kommunen beskriver i årsredovisningen att resultatet 2019 beräknas bli negativt med ca
10 mkr men att resultaten under åren 2020-2022 beräknas bli positiva varför underskottet
kommer att återställas.

3.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse för god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.

3.4.1

Finansiella mål
För år 2018 beslutade fullmäktige om fyra övergripande mål kring god ekonomisk
hushållning.
Mål

Måluppfyllelse

Ett överskott med 2 procent av
skatter, generella statliga bidrag och
utjämning, gällande en planperiod om
föregående två år och kommande tre
år, i detta fall åren 2016-2020.

För 2018 uppgår resultatet till -9,8 mkr vilket
motsvarar -1,1 % av skatteintäkter och bidrag.

100 procent självfinansieringsgrad
gällande investeringar under hela
perioden 2018-2020.

Under året uppgår investeringarna till 68,8 mkr.
Självfinansieringsgraden uppgår till 41 % och
bedöms för budgetperioden uppgå till 41 %.

Överskottsmålet har inte uppnåtts.

Målet har inte uppnåtts.
Soliditeten, inklusive pensionsskulden
redovisad som ansvarsförbindelse, ska
årligen förbättras jämfört med
föregående års rullande treårsperiod.

Soliditeten uppgår till 10,7 % vilket är en
försämring om 1 % sedan december 2017.
Under en rullande treårsperiod har soliditeten
förbättrats under två år men därefter minskat
för 2018.
Målet bedöms som delvis uppnått.

6
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Mål

Måluppfyllelse

Verksamheten
skall
hålla
sin För 2018 har endast en sektor redovisat ett
driftbudgetram
(verksamhetens resultat inom budget.
nettokostnad) varje enskilt år.
Målet har inte uppnåtts.
Bedömning:
Vår bedömning är att fullmäktiges övergripande mål kring god ekonomisk hushållning
inte är uppfyllda, då inget av de fyra målen är uppfyllda.
Utöver de fyra målen som finns i Mål och budget 2018-2020 redovisar kommunen
ytterligare ett mål i årsredovisningen; Verksamhetens nettokostnader skall inte öka mer
än skatter och bidrag, jämfört med föregående år. Inte heller det målet har uppnåtts för
2018.

3.4.2

Verksamhetsmål
Kommunen har, utöver de av fullmäktige fastställda övergripande mål för god ekonomisk
hushållning, tolv politiska mål med underliggande indikatorer. Indikatorernas mål är satta
utifrån politiskt fastställda nivåer.
Kommunfullmäktige har utifrån kommunkoncernens Vision 2025 ”Lätt att leva i Leksand”
antagit följande tolv mål:
1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre
2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större
inflytande och en mer utvecklande vardag
3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning
i förskolan
4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med fokus på elever med
låg måluppfyllelse
5. Attraktiv arbetsgivare
6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet samt
minska användningen av skadliga kemikalier i våra verksamheter
7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela kommunen
8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de som fått
uppehållstillstånd
9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta
sport- och friluftskommuner.
10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla
och förenkla medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen
11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på äldre –
samt öka digitaliseringen i vår verksamhet

7
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12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet samt motverka
missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
Bedömning:
Enligt kommunens bedömning i årsredovisningen har två av de tolv verksamhetsmålen
uppnått sin bestämda målnivå (mål nr 7 och nr 9), medan nio mål bedöms ha godkänd
måluppfyllelse. Ett mål har inte uppnåtts (mål nr 6). Vår ståndpunkt är att ett mål antingen
är uppfyllt eller inte uppfyllt. Finns det fler mått kopplade till ett mål bör KF fastställa när
ett mål är att anses som uppnått eller ej, och/eller om måtten viktas olika i bedömningen
så den inte blir subjektiv.
Vi konstaterar att måluppfyllelsen i årsredovisningen inte fullt ut är förenlig med
kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsmål.

3.5

Resultaträkning
Nedan redovisas kommunens resultat per 2018-12-31, årssiffror för utfall 2017 samt
budget och prognos för 2018.
Utfall
2018-12-31

Budget
2018

Verksamhetens nettokostnader

-890,5

-876,7

-846,2

-881,5

Förändring i %, jmf med föregående
år

5,2 %

4%

5%

4%

Skatteintäkter och statsbidrag

876,9

877,1

869,7

878,2

Förändring i %, jmf med föregående
år

0,8 %

1%

2%

1%

Finansnetto (inkl.
pensionsförvaltning)

3,8

3,5

2,2

3,5

Årets resultat

-9,8

3,9

25,7

0,2

Nettokostnader inkl. finansnetto i
relation till skatteintäkter och bidrag

101,1

99,6

97,0

100,0

Mål utifrån skatteintäkter och
statsbidrag (2 %)

17,5

17,5

17,4

17,6

Belopp i Mkr

Utfall
Prognos
2017-12-31 2018-08-31

Kommentarer
Kommunens resultat uppgår till -9,7 mkr. Som framgår ovan har verksamhetens
nettokostnader ökat 5,2 % jämfört med utfallet 2017, skatte- och statsbidragsintäkter har
ökat 0,8 %.
-

Verksamhetens intäkter har minskat med 24 mkr vilket främst kan härledas till
minskade bidragsintäkter. Bidragsintäkter från Migrationsverket minskade med 35,7
mkr, bidrag från Arbetsförmedlingen har ökat med 4,1 mkr och övriga bidrag har ökat
med 7,0 mkr.

8
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-

Verksamhetens kostnader har ökat med 31,4 mkr vilket bland annat förklaras av
ökade personalkostnader om 28,7 mkr. I övrigt har driftskostnader för fastigheter
ökat medan övriga verksamhetskostnader har minskat.

-

Avskrivningarna ligger i stort sett i nivå med föregående år. Förra året gjordes även
nedskrivningar med 8,3 mkr, för retroaktiva justeringar avseende för låga
avskrivningar, samt nedskrivning av tidigare aktiverade korttidsinventarier.

-

Som jämförelsestörande post redovisas netto en intäkt om 9,7 mkr. Årets intäkter
avser
försäkringsersättning,
realisationsvinster
vid
försäljning
av
exploateringsfastigheter och anläggningstillgångar samt kostnader i samband med
brand.

-

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning är väl i nivå med budget och
föregående år. Under 2018 har det skett en skatteväxling med Region Dalarna som
innebär en minskad skatteintäkt men också lägre kostnader för kollektivtrafiken.

Noterbart är att prognostiserat resultat vid delåret uppgick till 0,2 mkr. Utfallet innebär
således en försämring om ca 10 mkr. Ungefär hälften av dessa kan hänföras till
sektorerna inom kommunstyrelsen medan andra hälften avser pensioner och övriga
personalkostnader.

3.5.1

Driftsredovisningen
Driftsredovisning per
ansvar (Mkr)

Utfall
2018-12-31

Prognos
2018

Avvikelse
2017-12-31

Politik & Kommunledning

0,5

-1,3

-6,2

Verksamhetsstöd

2,0

0,6

0,2

Lärande och stöd

-27,0

-20,3

-16,0

Vård och omsorg

-3,2

-2,7

-1,3

Samhällsutveckling

2,1

2,9

5,8

-25,6

-20,8

-17,5

Summa

Kommentarer
På totalnivå redovisar sektorerna en avvikelse mot budget med 25,6 mkr vilket är 4,8
mkr sämre än prognosen per augusti. Förklaringsposter till budgetavvikelserna lämnas i
avsnittet ”Verksamhetsberättelse”. Beskrivningen av avvikelserna varierar mellan
sektorerna och sker inte på ett enhetligt sätt.
Politik & Kommunledningens överskott om 0,5 mkr. Överskottet förklaras bl.a. av
överskott inom kollektivtrafiken. I övrigt påverkas resultatet av kostnader i samband med
brand på Flexskolan med -1,5 mkr och mindre både positiva och negativa avvikelser.
Verksamhetsstöd redovisar ett överskott jämfört med budget på 2 mkr på grund av
förseningar i utvecklingsprojekt och lägre personalkostnader. Intäkterna är högre än
budget på grund av mer sålda tjänster.
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Lärande och Stöds underskott uppgår till -27 mkr och fördelas mellan följande
verksamheter; familj och stöd (-13,1 mkr), förskolan (-3,9 mkr), grundskolan (-6,4 mkr),
gymnasieskolan (-3,4 mkr) och vuxenutbildningen (+0,1 mkr).
Familj och stöd har haft högre kostnader på grund av fler externa placeringar än
budgeterat. Förskolans underskott förklaras av ökade personalkostnader samt
lokalkostnader för tillfälliga lokaler. Grundskolans underskott förklaras med ökade
personalkostnader och ej budgeterade bidrag till friskolor för både 2017 och 2018. För
gymnasieskolan avser avvikelsen interkommunala ersättningar för höstterminen 2018.
Vård och omsorg redovisar ett underskott jämfört med budget med -3,2 mkr. Orsaken är
ökade personalkostnader med 6,8 mkr, ökade intäkter samt lägre kostnader inom LSS.
Samhällsutvecklingsförvaltningens överskott om 2,1 mkr förklaras av intäkter från
tomtförsäljningar samt ett bidrag för verksamhet där kostnaderna redovisas först 2019.

3.6

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Belopp i Mkr
Balansomslutning

Kommunen
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
2018-12-31 2017-12-31

1 019,5

1 022,2

1 788,5

1 641,1

481,5

491,3

596,2

591,0

109,5

119,6

224,2

220,0

47%

48%

33%

36%

11%

12%

13%

13%

Omsättningstillgångar

272,4

304,3

284,0

317,8

Långfristiga skulder/avsättningar

260,9

297,2

892,6

844,3

Kortfristiga skulder

229,0

233,7

232,5

205,8

Balanslikviditet

119%

130%

122%

154%

Redovisat eget kapital
Eget kapital inkl.
ansvarsförbindelser
Redovisad soliditet
Soliditet med hänsyn till
ansvarsförbindelser

Kommentarer
Nedan ges kommentarer till väsentliga balansposter för vilka vi gjort iakttagelser.
Soliditeten visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt och är ett av kommunens
finansiella mål som kommunfullmäktige beslutat om. Den redovisade soliditeten har
minskat med en procentenhet och uppgår till 47 % för 2018. Om hänsyn tas till den
pensionsskuld som kommunen har för pensioner intjänade före 1998, och redovisas som
ansvarsförbindelse, uppgår soliditeten till 11 % (fg år 12 %).
I kronor har det egna kapitalet inkl. ansvarsförbindelser för pensioner, minskat med
10,1 mkr och förklaras av årets resultat om -9,8 mkr, ökning av ansvarsförbindelser
pensioner 0,3 mkr.
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Även koncernens soliditet är positiv, och uppgår med hänsyn tagen till pensionsförpliktelserna till 33 %. Balanslikviditeten är betalningsförmågan på kort sikt och uppgår
i kommunen till 119 %.

3.6.1

Omsättningstillgångar
Posten fordringar uppgår till 118,6 mkr vilket är en minskning om 8,7 mkr sedan
december 2017. Större delen av posten, 59,0 mkr, avser fordringar på staten. Av detta
belopp avser en stor del, 19,5 mkr, fordringar på Migrationsverket. Fordringar på staten
för fastighetsavgifter uppgår till 35,8 mkr. Kundfordringarna har ökat jämfört med förra
året pga. sen fakturering av vissa intäkter.

3.6.2

Kortfristiga skulder
Posten uppgår till 229,0 mkr vilket är en minskning om 4,7 mkr jämfört med december
2017. Leverantörsskulderna har ökat 15,9 mkr vilket bl.a. förklaras av fler större
investeringsprojekt över årsskiftet. Även upplupna kostnader har ökat, ökningen uppgår
till 11,5 mkr och beror på att det i år finns fler automatiskt periodiserade fakturor i
systemet jämfört med förra året. Övriga korta skulder har minskat 35,3 mkr, vilket avser
koncernbolagens minskade behållning på koncernkontot.

3.7

Kassaflöde
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2.
Årets kassaflöde är negativt och uppgår till -27,7 mkr. Kommunens likvida medel uppgår
till 115,9 mkr vid årets utgång.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 37,7 mkr. Årets investeringar har
belastat likviditeten med -63,9 mkr. Kommunen har inte utökat belåningen under året.

3.8

Investeringsredovisning
Kommunen har beslutat om en investeringsbudget för 2018 på 115,1 mkr. Utfallet blev
67,2 mkr, vilket förklaras av att en stor del av investeringarna inte hunnit utföras i tid.
Större investeringar under året avser bl a. Centrumutvecklingen (10,4 mkr), Förskolan
Myran (13,6 mkr), Dalstation (5,5 mkr), Förbindelseväg Limhagen (2,4 mkr) och
Leksandsbron (1,4 mkr).
Det sker i årsredovisningen ingen särredovisning av pågående investeringar och
färdigställa investeringar under året.

3.9

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har såvitt vi kunnat finna upprättats i enlighet med
RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden.
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att
11
© 2019 KPMG AB. All rights reserved.

177

Leksands Kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31

betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna
i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock
möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller
balansomslutning.
I Leksands kommunkoncern finns två helägda bolag. En sammanställd redovisning finns
i årsredovisningen.
2018-12-31

2017-12-31

-867,5

-828,6

877,0

869,7

Finansnetto (inkl. pensionsförvaltning)

-2,4

-4,4

Skatt

-3,1

-3,9

4,0

32,8

99%

95%

Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och statsbidrag

Årets resultat
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation
till skatteintäkter och bidrag

Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 4,0 mkr fördelat mellan:
Leksands kommun

-9,8 mkr

Leksand Vatten AB

-0,1 mkr

Leksandsbostäder AB

14,3 mkr

2019-04-24
KPMG AB

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor

Nils Nordkvist
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02
Allmänna utskottet

§ 72

Dnr 2019/1017

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
I mars 2011 antog kommunen en miljöpolicy och i november 2012 antogs de
lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en hållbar
utveckling. Målen består av tre delar – en energi- och klimatplan, en
miljöplan och en naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska
utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som riktar sig till
kommunens hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden
2012-2020.
Det finns nu behov av en utvärdering och av att påbörja processen att ta fram
ny miljöpolicy och nya mål. Både för att anpassa oss efter nu gällande
nationella och globala mål samt för att anta en ny ambitionsnivå. Därför ges
förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
uppdrag, organisation, process och tidsplan. Detta inledande uppdrag ska
redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november 2019.
Samtidigt som behovet av en tydlig miljöpolicy och tydliga ambitiösa
politiska miljömål är stort, finns även behovet av en medborgardialog om
våra framtida utmaningar. Det är därför önskvärt att processen med att ta
fram ny miljöpolicy och nya miljömål sker i dialog med övriga samhället
och där även andra samhällsutmaningar om möjligt kan tas upp i samma
dialog.
Det kan antas att ny miljöpolicy och nya miljömål kan beslutas av
kommunfullmäktige tidigast i början av år 2021. Redan nu finns dock behov
av att snabbt utreda och vidta åtgärder kring den kommunala organisationens
användande av onödiga engångsartiklar, främst i plast, samt att införa
relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga våra verksamheter.
Därför ges ett separat uppdrag att kartlägga aktuella läge kring dessa båda
områden och återkomma med förslag på åtgärder. Även detta uppdrag ska
redovisas före den 28 november 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02
Allmänna utskottet

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera nu gällande miljöpolicy och
miljömål samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
inriktningsuppdrag, organisation, process och tidsplan för framtagandet
av ny miljöpolicy och nya miljömål.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och återkomma med
förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av
onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av
relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga kommunala
verksamheter.
3. Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november
2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-09-05

Dnr 2019/1017 2019.7284

Politik
Ulrika Liljeberg, 80124
ulrika.liljeberg@leksand.se

Miljömål för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
I mars 2011 antog kommunen en miljöpolicy och i november 2012 antogs de
lokala miljömålen som visar hur kommunen ska bidra till en hållbar
utveckling. Målen består av tre delar – en energi- och klimatplan, en
miljöplan och en naturvårdsplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska
utföras i den kommunala verksamheten och åtgärder som riktar sig till
kommunens hela geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden
2012-2020.
Det finns nu behov av en utvärdering och av att påbörja processen att ta fram
ny miljöpolicy och nya mål. Både för att anpassa oss efter nu gällande
nationella och globala mål samt för att anta en ny ambitionsnivå. Därför ges
förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
uppdrag, organisation, process och tidsplan. Detta inledande uppdrag ska
redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november 2019.
Samtidigt som behovet av en tydlig miljöpolicy och tydliga ambitiösa
politiska miljömål är stort, finns även behovet av en medborgardialog om
våra framtida utmaningar. Det är därför önskvärt att processen med att ta
fram ny miljöpolicy och nya miljömål sker i dialog med övriga samhället
och där även andra samhällsutmaningar om möjligt kan tas upp i samma
dialog.
Det kan antas att ny miljöpolicy och nya miljömål kan beslutas av
kommunfullmäktige tidigast i början av år 2021. Redan nu finns dock behov
av att snabbt utreda och vidta åtgärder kring den kommunala organisationens
användande av onödiga engångsartiklar, främst i plast, samt att införa
relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga våra verksamheter.
Därför ges ett separat uppdrag att kartlägga aktuella läge kring dessa båda
områden och återkomma med förslag på åtgärder. Även detta uppdrag ska
redovisas före den 28 november 2019.
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Datum
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Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2019/1017
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera nu gällande miljöpolicy och
miljömål samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
inriktningsuppdrag, organisation, process och tidsplan för framtagandet
av ny miljöpolicy och nya miljömål.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och återkomma med
förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av
onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av
relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga kommunala
verksamheter.
3. Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen före den 28 november
2019.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef samhällsbyggnad Åke Sjöberg
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§ 74

Dnr 2019/1016

Grafisk profil och kommunikationspolicy för Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen
kommunikationspolicy samt en år 2013 antagen grafisk profil. Dessa
dokument är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke.
Sedan 2013 har det skett en utveckling avseende kommunikation både
tekniskt och användandet av det. Behov finns således av att uppdatera dessa
dokument och riktlinjerna för dess användande. Alla relevanta typer av
medier ska omfattas av översynen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30
Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu gällande grafisk profil och
kommunikationspolicy och återkomma med förslag till beslut.
2. En lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen före den 28 november 2019.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-09-05

Dnr 2019/1016 2019.7289

Politik
Ulrika Liljeberg, 80124
ulrika.liljeberg@leksand.se

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige år 2012 antagen
kommunikationspolicy samt en år 2013 antagen grafisk profil. Dess
dokumentär en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke.
Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av
kommunen. Profilen hjälper kommunen att vara konsekvent, vilket ger
budskapet bättre genomslagskraft. Den hjälper också mottagaren att känna
igen sig och minnas att just Leksands kommun och vår gemensamma
offentliga sektor är avsändare. Den grafiska profilen ska hjälpa till att ge ett
professionellt intryck och förstärka budskapet på ett positivt sätt. Den gör
också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver "uppfinna hjulet" på nytt
varje gång exempelvis en trycksak ska produceras.
Sedan 2013 har det skett en utveckling avseende kommunikation både
tekniskt och användandet av det. Behov finns således av att uppdatera dessa
dokument och riktlinjerna för dess användande. Alla relevanta typer av
medier ska omfattas av översynen.
Behov finns även att politiskt ange inriktning och ambitionsnivåer för vår
kommunikation och dialog med medarbetare, brukare, medborgare och
omvärld. Välfärden och den kommunala sektorn står inför flera stora
övergripande utmaningar, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. För att
kunna möta dessa utmaningar krävs både information och dialog för att i
slutändan de olika alternativ som föreslås och de beslut som fattas uppfattas
som välgrundade och relevanta. Även medborgarnas krav och behov av
kommunikation avseende t.ex. tillgänglighet och återkoppling ser
annorlunda ut än tidigare och vi behöver följa den utvecklingen.
Även vilka kommunikationskanaler som används är av vikt. Att till exempel
använda digital kommunikation som huvudalternativ är ett sätt att kunna
effektivisera verksamheten och kunna prioritera resurser till
kärnverksamheten samt göra det lättare för vår omvärld att kommunicera
med oss. Självklart ska andra sätt och kanaler användas och erbjudas om
behov finns av det, som t.ex. informationsmöten, debatter och personliga
besök och möten, men presumtionen bör i det dagliga arbetet vara en digital
kommunikation.
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Datum

2019-09-05
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2019/1016

2(2)

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu gällande grafiska profil och
kommunikationspolicy återkomma med förslag till beslut.
2. En lägesrapport om arbetet med uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen före den 28 november 2019.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-30
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunikationschef Kristina Backlund
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Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 112

Dnr 2017/1456

Förslag till detaljplan för Nya Sporthallen (
fl)

m

Beskrivning av ärendet
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 21 november 2017 § 187 positivt
planbesked för upprättande av ovanstående detaljplan. Planens syfte är att
möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning. Den ska docka med redan
befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av
personalresurser, omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen möjliggör även
en utökad byggrätt för
med användningen bostäder och kontor.
Detaljplanen har varit på samråd enligt reglerna för utökat planförfarande
från den 13 februari till den 20 mars. Informationsmöte för allmänheten ägde
rum den 21 februari 2019. Under samrådet inkom 9 st yttranden, varav 6 st
utan erinran.
Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade den 25 april 2019 § 73 att
godkänna det bearbetade planförslaget för granskning. Detaljplanen har varit
utställd för granskning på kommunhuset och på www.leksand.se samt
funnits tillgänglig på biblioteket från den 8 maj 2019 till den 30 maj 2019.
Granskningen har kungjorts genom utskick av brev till berörda sakägare,
remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin
Leksand den 8 maj 2019.
Under granskningen inkom 6 st yttranden. Inkomna synpunkter under
granskningen har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande. En erinran kom in under granskningen. Planförslaget
har omarbetats enligt de redaktionella ändringar som angetts i
granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-17
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Behovsbedömning

Justeras

Utdrag bestyrks
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2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Dagvattenutredning
Utskottet för samhällsbyggnads förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Granskningsutlåtandet tas som utskottets eget
2. Detaljplanen godkänns för antagande med de redaktionella ändringar
som anges i granskningsutlåtandet
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1 INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del
av fastigheten
. Idrotts- och besöksanläggningen ska docka
med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av
personalresurser, omklädningsrum och lokaler vilket minskar
driftkostnader. Verksamheterna får även en enhetlig entré.
Detaljplanen möjliggör även en utökad byggrätt för bostäder och kontor
inom
.
Behovet av idrottsanläggningar är stort i Leksands kommun då trycket på
halltider ökar. Befintliga anläggningar har svårigheter att tillgodose
halltider på kvällstider varav flera ungdomslag måste utföra träningar i
sporthallar och gymnastikhallar som är för små för ändamålet. Inga
andra idrotter än innebandyn får i dag plats att bedriva sin verksamhet i
den befintliga Leksandshallen, utan är förpassade till andra och för små
gymnastikhallar i kommunen. Behovet finns även från gymnasiet där
skolans idrottsutbildningar behöver halltider på dagtid. Förhoppningen
är även att gynna den allmänna folkhälsan genom att ge andra idrotter
möjligheten och förutsättningarna att utöva och etablera sin idrott i
Leksand.
Evenemangen är en viktig bärande del inom besöksnäringen i Leksands
kommun. Med hjälp av en utökad läktarkapacitet och en storlek som
kompletterar den betydligt större Tegera Arena, kommer anläggningen
att göra det möjligt att arrangera mässor, konserter och
idrottsevenemang som saknas i evenemangsutbudet.
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Handlingar
Detaljplaneförslaget omfattar följande planhandlingar:





Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag:




Behovsbedömning
Dagvattenutredning
Bullerkartläggning Leksand

Planprocess
Planförslaget är upprättat enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) i
dess lydelse efter 1 januari 2015 och hanteras med standardförfarande.

Bilden ovan illustrerar planprocessens olika skeden med aktuellt skede gulmarkerat.

1.1 PLANDATA
Läge
Planområdet ligger i Leksand, strax nordväst om Noret. Planområdet
omfattar fastigheterna
. Området
avgränsas i öster av Parkgatan, i söder av Rättviksvägen, i väster av
Arenavägen och i norr av Tegera Arena.

Rödmarkerat område visar ungefärlig omfattning av planområdet
3
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Areal
Planområdet omfattar ca: 1,2 ha.

Markägoförhållande




ägs av Leksands kommun
ägs av Leksands kommun
ägs av Leksandsbostäder AB

1.2 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktlig planering
Planområdet omfattas av Översiktsplan för Leksands kommun 2014, som
antogs 2014-07-10. Området ingår i planeringsområdet Tätorten
Leksand, där Norets och de generella riktlinjerna gäller. Aktuellt för
planområdet är bland annat följande:


Utformning av fasader ska ske med stor respekt för angränsande
bebyggelse utan att skapa en pastisch. Varje byggnad ska utformas
efter platsens förutsättningar.



Kulturhistoriskt värdefulla byggnaders utseende ska inte
förvanskas.



Bebyggelse i Leksands Noret 1826-1979 ska vara vägledande till
dess att ny kulturmiljö-analys har tagits fram för Noret.

Detaljplaner
Planområdet berörs av två gällande detaljplaner:


Förslag till detaljplan för Kv Paraden (L503), laga kraft 2002-1015. Berörda delar av området är belägen på parkmark och område
för bostads-och kontorsändamål. Områdets högsta tillåtna
byggnadshöjd är 6,5–8,0 meter. En byggrätt för bostads- och
kontorsändamål finns inom gällande detaljplan.



Detaljplan för Lugnetområdet evenemangsarena, sportfält mm
(L514), laga kraft 2004-06-29. Aktuell del av planområdet är
avsatt för Idrottsanläggningar, parkgata och p-plats. Den högst
tillåtna byggnadshöjden varierar inom 5,5–11 meter. Parkgatan har
även ett utformningskrav för en allé.
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Kommunala beslut i övrigt/övriga planeringsunderlag
Allmänna utskottet tog beslut 2017-02-13 att ge som förslag till
kommunstyrelsen att fastställa nya sporthallens placering till Leksand
och dockad mot Leksandshallen enligt den skiss som tillhörde ärendet.
Kommunstyrelsen fastställde beslutet 2017-03-06.
Utskottet för samhällsbyggnad lämnade ett positivt planbesked 2017-1121 § 187.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Intressen enligt 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Friluftsliv
Planområdet ligger inom riksintresseområdet för friluftsliv,
Siljansområdet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Riksintresset omfattar stora
delar av Siljanskommunerna. Områdets värde består till stor del i dess
tilltalande landskapsbild, intresseväckande natur och kultur och den
etablerade friluftsverksamheten.
Planområdet omfattas även av riksintresse för turism- och friluftsliv
enligt miljöbalken 4 kap § 2. Detta riksintresse omfattar också stora delar
av Siljanskommunerna. Riksintressena för Siljansområdet tillgodoses
bland annat genom att bevara tätortsnära rekreationsområden, bygga ut
cykelleder, underhålla och anlägga nya vandringsleder, värna
landskapsbilden med det öppna odlingslandskapet samt skydda
värdefulla naturmiljöer.
Väderradarstation
Området är beläget inom riksintresseområdet för väderradarstation enligt
miljöbalken 3 kap 9 §.
Kulturmiljövård
Den sydöstra delen av planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6§. I beskrivningen av
riksintresset står följande: ”Bycentrum vid Siljan i ett läge där sambandet
med älven och kommunikationerna på och över denna är påtagliga.
Kyrkvall med medeltida kyrka, klockstapel från 1600-talet, präst- och
klockarboställen, gästgivargård och tingsplats. I anslutning till
kyrkomiljön har en tätort med karaktär från sekelskiftet 1900 vuxit upp
på gammal åkermark nära byn och kyrkan”.

Fornlämningar
Registrerade fornlämningar saknas inom planområdet.
Skulle fornlämningar påträffas i samband med byggnation ska arbetet
avbrytas och anmälan ska ske till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen. Lag
(2013:548) Kulturmiljölagen

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.
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Natur
Mark och vegetation
Planområdet är flackt och består huvudsakligen av öppna gräs, grus- och
asfaltsytor. Planområdet består till stor del av Paradparken som utgörs av
perennplanteringar, träd, bänkar, fontän och ett antal skulpturer. Träden
är av varierade sorter såsom björkar, bergskörsbär, lind, näverhägg,
manchurisk valnöt. En björkallé finns väster om parkområdet som
omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken
(1988:808). Dispens krävs vid avverkning av allén.
I detaljplanen regleras allmän platsmark för ”PARK” i den södra delen
av Paradparken. Syftet är att bibehålla delar av Paradparken som fortsatt
ska ge ett grönt inslag i Lugnetområdet. För att tydliggöra vilka gröna
inslag detaljplanen vill säkerställa regleras egenskapsbestämmelsen
”plantering1”. Egenskapsbestämmelsen reglerar att plantering och träd
skall finnas inom parkområdet.

Paradparken
Korsmark reglerar i plan att marken endast får förses med
komplementbyggnader.
Prickmark innebär i planen att byggnad inte får uppföras inom det
prickade området. Avsikten är att undvika bebyggelse på ytor som ska
vara obebyggda för markens användning.
Rekreation
Norr om planområdet ligger Lugnet Barkdals naturreservat. LugnetBarkdal är ett skogsområde med höga naturvärden. I den södra delen av
området finns en äldre tallskog. Norrut övergår skogen till lövskog i en
smal remsa från Japanska parken. Vidare norrut finns en skog med
blandning av tall och gran.
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Lugnet-Barkdals naturreservat ger goda möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser i ett tätortsnära skogsområde med höga naturvärden.
Naturreservatet har stigar och motions-slingor. Naturreservatet har även
lämningar från en stenåldersboplats, en järnframställningsplats,
kolningsgropar och en tjärränna. Naturreservatet ingår inte i
planområdet.

Lugnet-Barkdals naturreservat

Risker och störningar
Buller
WSP har på uppdrag av Leksands kommun kartlagt ekvivalenta
ljudnivåer för Leksands tätort. Kartläggningen är gjord 2016 och
redovisar ekvivalenta ljudnivåer, dels ljudmiljön utomhus och dels
frifältsvärden vid fasad för bostäder. För att konstatera att den utökade
byggrätten klarar de ekvivalenta riktvärdena vid fasad används
kartläggningen för att utesluta behovet av en särskild bullerutredning.
Riksdagen fastställde i förordningen, ”Förordning 2015:216 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader” de riktvärden för trafikbuller, som
från och med 1/6 2015 ska tillämpas vid planläggning, ärenden om
bygglov och i ärenden om förhandsbesked och gäller för detaljplaner som
startats 2/1 2015 eller senare.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
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Kartläggningen visar att byggrätten för bostads- och kontorsändamål
utsätts av buller från vägtrafik från Parkgatan. Kartläggningen påvisar en
ekvivalent ljudnivå på <50 dBA 1.5 meter över markplan vid placeringen
av föreslagen byggrätt. En kompletterade bullerutredning anses således
vara obehövlig med hänsyn till bullersituationen.
För området är det stor skillnad mellan vardaglig trafik och trafik i
samband med evenemang. Planen medför ingen skillnad för
evenemangstrafik. Flytt av Leksandshallens entré i enlighet med planens
intentioner medför en något ökad vardagstrafik på Rättviksvägen medan
trafiken på Parkgatan minskar. Den marginella trafikökning som en
större sporthall innebär för vardagliga trafik bedöms inte nämnvärt
påverka bostäder på kort eller lång sikt. Den ytterligare byggnationen för
bostäder som planen tillåter bedöms inte heller genera någon märkbar
trafikökning i området.
För närområdet finns inga planer med ytterligare byggnation, utökning
av verksamheter eller något annat som skulle kunna bidra till ytterligare
trafikökning.
Kommunen jobbar långsiktigt och kontinuerligt med att avlasta och
minska trafikarbetet till och från närområdet (inklusive planområdet)
som påverkar närliggande bostäder, främst längs Rättviksvägen
respektive Kyrkallén/Norsgatan.
Detta gör vi genom att:
• Se över förutsättningar att möjliggöra viss trafik till/från området
norrifrån vilket avlastar närliggande bostäder från trafik.
• Långsiktigt och kontinuerligt förbättra förutsättningar för att på ett
tryggt och säkert sätt kunna cykla och gå till skola samt fritidsaktiviteter,
vilket är de huvudsakliga verksamheterna i området. På så sätt får vi fler
att gå och cykla istället för att åka bil till området.
• Skapa goda förutsättningar att nå området med kollektivtrafik.
• Samverka med arrangörer till större evenemang för att öka andelen
besökare som samåker samt åker med arrangerade bussresor etc.
Vår samlade bedömning är att planen inte i någon betydande grad
påverkar framtida boende negativt, varken på kort eller lång sikt, och att
det inte föreligger risk att MKN för luft samt riktlinjer för trafikbuller ska
överskridas inom planområdet.
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Geotekniska förhållanden
Någon särskild geoteknisk undersökning har ej genomförts. Planområdet
består huvudsakligen av grus och sand. Några bärighets- eller
stabilitetsproblem bedöms ej ﬁnnas. Fastigheten är bebyggd och det kan
antas att grundförhållandena är goda.
Geotekniska undersökningar bör erfordras som underlag för projektering
av byggnader, vägar och ledningar. Detta bör utföras avseende nivåer,
placering av byggnaderna, behov av schakter, schaktdjup,
fyllningstjocklekar och preliminära lastnedräkningar för byggnaden.
Detta är ett villkor för startbesked.

Radon
Planområdet är inom ett normalriskområde för radon. Bebyggelse inom
området ska uppföras med ett radonskyddat utförande.

Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ett antal befintliga byggnader. I den norra delen
av planområdet närmast Rättviksvägen vid Paradplatsen ligger
Leksandshallen, en idrotts- och friskvårdsanläggning med bad och
simhall med entréer mot Parkgatan. Denna bebyggelse har tegelröda
fasader med svart tak.

Leksandshallen
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
I sydöstra delen av planområdet finns två byggnader som nyttjas av
Leksandsbostäder. Här står en 2 ½ vånings reveterad timmerbyggnad
med ljus spritputs och sadeltak täckt med ljusröda tegelpannor.
Framsidans mittparti sträcker sig ovanför taklisten i ett segmentformat
krön, likt en fronton.
10
Detaljplan för Nya Sporthallen
Leksands kommun, Dalarnas län

m.fl.)
200

Fasaden delas symmetriskt in i spritputsade fält genom slätputsade
lisener. Byggnaden har symmetrisk fönstersättning med slätputsade
omfattningar. De flesta fönster är i jugendstil med mindre småspröjsade
överbågar. Den klassicistiska takfoten är byggd av trä. Mot gaveln i
sydväst finns en mindre påbyggnad.
Enligt uppgift var Gustaf Ankarcrona ansvarig för den ombyggnad som på
1910-talet resulterade i nuvarande exteriör. Framsidans ingång har under
senare decennier satts igen medan baksidans ingång fungerar som
huvudentré. Möjligen bestod byggnaden på 1800-talet av två
timmerbyggnader som sammanbyggdes till en enda. Byggnaden har
tjänat som apotek från 1800-talet till mitten av 1950-talet.
Utförligare karaktärsbeskrivning, samt hänsynstagande kommer att tas
fram i samband pågående kulturmiljöprogram för Leksands kommun
som beräknas vara klar under slutet av 2019.
Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt
kvaliﬁceringen i ”Bebyggelse i Leksands Noret 1826-1979” som har
inventerats av Dalarnas Museum. I rapporten är den gamla
apoteksbyggnaden kulturhistoriskt värdefull (grupp 1b – av riksintresse
och att jämställa med byggnadsminne). Byggnaden omfattas även av
riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6§. Detaljplanen
bedöms inte innebära någon påtaglig skada eller reducering av
riksintressets värden, då planen endast medger en begränsad utveckling
av den befintliga fastigheten i jämförelse med gällande detaljplan.
Planbestämmelser anger lämplig utformning av ny bebyggelse, vilket
bidrar till att riksintresset inte förvanskas.
Vid norra gaveln finns en vidbyggd envånings lång rödfärgad
timmerbyggnad med ljusrött tegeltak. Byggnaden bedöms inte vara
kulturhistoriskt värdefull. Mot södra gaveln av fastigheten står en
vitrappad mur.

Gamla apoteksbyggnaden och den vitrappade muren
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Omgivande bebyggelse
Intill planområdet har bebyggelsen en varierad uformning både för
bostads- och verksamhetsbebyggelse. Bostäderna skiftar mellan 1½-2½
våningar. Norr om planområdet ligger Tegera arena, en idrotts- och
evenemangsarena med faluröd träpanel och stora glaspartier vid den
välvda entrédelen, markerat takutsprång och i övrigt en grå paroc fasad.
Planerad bebyggelse
Idrotts- och besöksanläggning (R)
I planen möjliggörs markanvändning för ”R” idrotts- och
besöksanläggning inom fastigheten Noret 58:1. Användningen används
för områden med verksamheter som riktar sig till besökare.
Verksamheterna får inte vara störande eller medföra olägenheter för
omgivningen vad gäller exempelvis buller, lukt och trafik enligt
miljöbalken.
Fastigheten Paraden 4 får behålla nuvarande markanvändning ”BK” det
vill säga bostäder och kontor som gäller i befintlig detaljplan, Förslag till
detaljplan för Kv Paraden, laga kraft 2002-10-15.
Högsta totalhöjd
Planförslaget reglerar den högsta totalhöjden för samtliga byggnader
inom planområdet. Utöver avsedd totalhöjd får skorsten, belysningsmast,
ventilationsanläggning, trappor, stegar eller motsvarande mindre
byggnadsdelar uppföras över denna höjd.
Markens anordnande och vegetation (n1)
Bestämmelsen är avsedd att möjliggöra inlastningsväg inom avgränsat
område. Inlastningsvägen ska serva både befintliga och tillkommande
verksamheter.
Varsamhet (k1) och rivningsförbud (r1)
Varsamhetsbestämmelsen ”k1” och rivningsförbud ”r1” regleras på den
gamla apoteksbyggnaden på Paraden 4. Syftet är att bibehålla och bevara
den kulturhistoriska karaktären. Detta med anledning av riksintresset för
kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap 6§ och att byggnaden betraktas
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt kvaliﬁceringen i
”Bebyggelse i Leksands Noret 1826-1979”. Varsamhetsbestämmelsen
reglerar att byggnaden ska bibehållas till sin ursprungliga karaktär med
avseende på volym, proportioner, indelning, material och
materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå. Rivningsförbudet
skyddar byggnadens stomme och omöjliggör framtida rivningslov.

12
Detaljplan för Nya Sporthallen (
Leksands kommun, Dalarnas län

m.fl.)
202

Under rubriken ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse” finns
karaktärsbeskrivning och beskrivning av värdefulla detaljer för
byggnaden.
Utformning av ny bebyggelse (f1, f2 och f3)
På grund av sin höga höjd kommer den nya idrotts- och
besöksanläggningen bli väl exponerad. Det exponerade läget ställer krav
på byggnadens utformning och färgsättning. Bestämmelsen ”f1” syftar
till att ny idrotts- och besöksanläggning ska utföras på ett sådant sätt att
den harmonierar med karaktärsdragen hos Tegera arena. I avsnittet
gestaltning beskrivs riktlinjerna för ny bebyggelse i Lugnetområdet.
Dessa ska ses som rådgörande i framtida utformning.
Bestämmelserna ”f2” och ”f3” reglerar utformningen av ny bebyggelse
inom fastigheten Paraden 4. Syftet är att karaktären hos befintlig
bebyggelse ska beaktas vid utformningen av tillkommande bebyggelse på
Paraden med hänsyn till riksintresset. De viktigaste aspekterna att beakta
är färgskala och fasadmaterial. Fasader ska utföras i trä eller puts. Ny
bebyggelse ska färgsättas i traditionell färgskala. Det innebär falurött eller
i ljusa färger. Taket ska vara sadeltak och vara tegelrött. För att värna om
riksintressets värden ska den tillkommande bebyggelsen även
harmoniera med befintlig bebyggelse på Paraden. Bestämmelsen avser att
reglera ny bebyggelse så att den kulturhistoriska gamla
apoteketsbyggnaden fortsatt upplevs som huvudbyggnad på fastigheten.
Erforderlig friyta samt parkering får plats inom Paraden 4.
Gestaltning
I samband med framtagandet av Detaljplan LUGNETOMRÅDET, laga
kraft 2004-06-29, antogs ett gestaltningsprogram för utforming av ny
bebyggelse i Lugnetområdet. Riktlinjerna ska ses som rådgörande vid
utformingen av en ny idrotts- och besöksanläggning. En bärande idé för
utformningen av nya byggnader som yttre miljö för hela Lugnetområdet
skall vara: Leksandspräglad småskalig nordisk regionalism i 2000talstappning.
– Leksandspräglad innebär att utformningen av nya inslag ska ha stark
samhörighet med nuvarande karaktär och stärka Leksands särdrag. Nya
byggnader bör vara så utformade att de tydligt förknippas med Leksand.
– Småskalig innebär att storskaliga och storstadspräglade lösningar
undviks såväl för byggnadsutformning som trafik och yttre miljö.
Nuvarande storskaliga byggnader måste få en småskalig anpassning när
de ligger nära befintlig småskalig bostadsbebyggelse.
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– Nordisk regionalism innebär att historiska nordiska drag på samma sätt
som under den nationalromantiska epoken ska prägla miljöns
utformning, såväl byggnader som markbeläggning och växtval. Det kan
innebära högresta tak, trä och lokala stensorter som material, nordisk
färgskala, naturliga trädsorter etc.
– 2000-talstappning innebär att det ska synas på nya byggnader och
anläggningar att de är tillkomna under vår tid.

Gestaltningsprogrammet låg som grund vid utformningen av Tegera
arena

Service
Offentlig och kommersiell service finns inom Leksandsnoret. Söder om
Rättviksvägen ligger Leksands gymnasium, musikskolan och
Sammilsdalskolan. Förskolan Pelikanen ligger väster om planområdet.
Entréer ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Trafik
Gatunät och biltrafik
Planområdet gränsar och berörs av Parkgatan i öster och i söder av
Rättviksvägen. Trafikflödet på Rättviksvägen består främst av transporter
till områdets skolor. Vid evenemang i Tegera arena är trafiken särskild
hög, då vägen fungerar som en trafikled till parkeringar i området.
Parkgatan trafikeras främst av boende i området men även av besökare
till Tegera Arena och Leksandshallen.
”GATA1” regleras i sydöstra planområdet inom fastighet
vilket omfattar delar av Parkgatan och Rättviksgatan.
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”GÅNG” regleras i västra planområdet. Syftet är att det ska vara möjligt
att anordna gång- och cykeltrafik inom området.
Utfart får inte anordnas i södra och västra Paraden.
Kollektivtrafik
Planområdet är beläget på gångavstånd till Leksands centrum och den
närmaste busshållplatsen är Fiskgatan som ligger 250-300 meter sydost
om planområdet. Från denna hållplats avgår flertalet busslinjer till
omkringliggande tätorter som Insjön, Djurås och Tällberg. Från Leksand
centrum är det gångavstånd till resecentrum där samtliga busslinjer och
tåg trafikeras ifrån.
Gång- och cykeltrafik
Parallellt med planområdets södra gräns sträcker sig Rättviksvägen som
är ett huvudstråk för gång – och cykeltrafik. Denna länk är betydelsefull
för gående och cyklister som rör sig till resecentrum. Längs med
Parkgatan finns det en trottoar som ansluter till huvudstråket.
Huvudstråket ger tillgång till flera gång – och cykelvägar i Leksand.
Parkering
Närmaste parkeringsplats ligger väster om planområdet. Parkeringen
nyttjas främst vid evenemang i Tegera arena och av skolpersonal. Vid ett
genomförande av detaljplanen bedöms parkeringens ursprungliga
kapacitet minska. För att tillgodose det parkeringsbehov som kan uppstå
kommer grusparkeringen vid Hildasholm utvidgas. Detta område kan
utöka den befintliga kapaciteten av parkeringar i närhet till
verksamheterna i Lugnetområdet. Parkeringen ingår inte i planområdet
utan ett avtal mellan kommunen och ägaren till berörd fastighet ska
tecknas.
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Rödmarkerat område visar befintlig parkering väster om planområdet

Rödmarkerat område visar tänkbar utökning av befintlig parkeringsyta
vid Hildasholm
Paraden 4 ligger inom zon 2 för Leksands kommuns parkeringsnorm.
Minimiantalet för parkeringsplatser som ska anordnas vid ny- eller
ombyggnation vid bostäder är 1,0 parkeringar/lägenhet (inklusive
gästparkering). I zon 2 kan behovet av bil vara större men många
serviceställen nås ändå inom rimligt cykelavstånd och
kollektivtrafikutbudet är relativt bra. Parkeringstal anger hur många
parkeringsplatser för bil eller cykel en exploatör har ansvar för att
anlägga vid ombyggnad eller nybyggnad av bostäder i respektive zon.
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Parkeringstalen är inte juridiskt bindande utan avses att användas som
vägledning för bygglov och detaljplaneläggning. Parkeringsfrågan
analyseras och bedöms utifrån varje specifikt projekt. Det innebär att det
finns en viss flexibilitet i parkeringstal och zonindelning. Flexibiliteten är
möjlig om byggherren kan visa att projektet har en särskild inriktning
med en långsiktig varaktig nivå. Ett exempel på detta kan vara vid
byggnation av bostäder som riktar sig till personer med högre eller lägre
bilinnehav än genomsnittet. Byggherren för bostäderna på Paraden 4 har
angett att samtliga bostäder ska vara studentlägenheter. Avvikelser från
parkeringsnormen är därför acceptabel.
Parkeringsnormen reglerar även antalet cykelparkeringar som ska ingå
vid nybyggnation. För att erbjuda boende attraktiv cykelparkering bör
platser ordnas både inom- och utomhus. Antal cykelparkeringar inom
övriga områden ska vara 1 plats per 1-2 rumslägenhet och 2 cykelplatser
per lägenhet som har tre rum eller fler. Utomhusparkeringen bör
lokaliseras nära bostadsentrén och alltid närmare än motsvarande
bilparkering, samt vara försedd med väderskydd, ramlåsning och
belysning. Inomhusparkering bör anordnas i förrådsutrymme som kan
nås från markplan.

Parkeringsnorm för zon 2
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2.1 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och spillvatten
Kommunalt vatten, spill- och dagvatten finns inom planområdet.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram av Mavacon (2018-10-01) för att
klarlägga förutsättningarna för dagvattenhantering inom planområdet
med hänsyn till planerad byggnation. Utredningen har undersökt
förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten,
fördröjning/rening av dagvatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder
som behöver vidtas.
Dagvattenutredningen har primärt undersökt det västra planområdet.
Övriga planområdet har anslutningspunkter mot det allmänna
dagvattennätet samtidigt som markanvändningen i dessa områden inte
förändras i någon betydande grad, så inga ytterligare utredningar
gällande dagvatten krävs för dessa områden.
Utredningen har identifierat ett alternativ för att åstadkomma god
dagvattenhantering. Alternativet innebär ett magasin med en volym på 71
m3 vilket kan åstadkommas på flera olika sätt. Förslaget är ett krossfyllt
magasin under hårdgjorda ytor. Fördelen med magasin som dessa är att
hela bottenarean kan nyttjas för infiltration. I utredningen redovisas ytor
under hårdgjord yta som kan användas till magasin/ infiltration. Skall en
lösning med infiltration användas så är det viktigt att lösningen
genomförs med en bräddledning så eventuell bräddning sker i lågpunkt
mot gata så ingen skada på byggnader uppkommer.
Då planen inte innehåller parkeringsplatser eller andra större
föroreningskällor så bedöms ingen rening av dagvattnet behövas.

Värme
Fjärrvärme är väl utbyggd i området.

El
Två transformationsstationer inom planområdet kommer tas bort vid
detaljplanens genomförande. Ny transformatorstation placeras bredvid
fläktrummet i den norra delen av befintlig sporthall. El inom
planområdet ansluts till ny transformatorstation.
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Bredband/fiber
Fiberledning finns längs med Parkgatan.

Avfallshantering
Detaljplanen ligger inom område med kommunal avfallshantering. Avfall
hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. Kommunens
återvinningscentral är belägen i Limhagens industriområde på ett
avstånd av cirka 2 km.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens insatstid är 10 minuter.
Tillgång till brandvattenförsörjning och tillgänglighet för brandkårens
fordon ska beaktas.
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3 SÅ GENOMFÖRS PLANEN
Allmän information
I detta kapitel redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna
har ingen självständig rättsverkan utan utgör en del av planhandlingarna
och ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och spillvattenanläggningar,
vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
Arbetet med detaljplan görs enligt plan- och bygglagens regler för utökat
förfarande PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.
Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan.
Tidplanen är preliminär och kan förändras under planarbetets gång som
en följd av oförutsedda händelser.
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft, tidigas

Januari 2019
April 2019
Augusti 2019
September 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Genomförandetid innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med detaljplanen och planen får inte ändras utan att
särskilda skäl föreligger. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas av kommunen
utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning för till exempel förlorad
byggrätt.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom området. Kommunen
ansvarar för att allmänna anläggningar byggs ut till kommunal standard
samt för drift och underhåll av dessa.
Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark
ligger på respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna har det samlade
administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av
detaljplanen.
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Avtalsfrågor
Planavtal har tecknats med Fritidsavdelning, Leksands kommun för att
reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
Överenskommelse om fastighetsbildning för att genomföra detaljplanen
ska upprättas och inlämnas till Lantmäteriet för handläggning inom snart
framtid efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
I övrigt ska erforderliga avtal träffas mellan berörda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheterna
, och
som ägs av
Leksands kommun samt
som ägs av Leksands bostäder.
Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggningar mm
Genomförandet av detaljplanen kräver fastighetsbildning.
Del av fastigheten
(figur 1), som i detaljplanen ska utgöra
kvartersmark idrotts- och besöksanläggningar, ska genom
fastighetsreglering överföras till Noret
Del av fastigheten
(figur 2), som i detaljplanen ska utgöra
kvartersmark bostäder, ska genom fastighetsreglering överföras till
Paraden 4.
Del av fastigheten
(figur 3), som i detaljplanen ska
utgöra allmän platsmark gata, ska genom fastighetsreglering överföras till
Noret 61:1.
Del av fastigheten
(figur 4), som i detaljplanen ska
utgöra allmän platsmark park, ska genom fastighetsreglering överföras
till Noret 58:1
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Tabellen nedan redovisar de fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår
i och med planens genomförande.
Figur

Avstår mark

Erhåller mark

Ändamål

1

Kvartersmark

2

Kvartersmark

3

Allmän plats

4

Allmän plats
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Gemensamhetsanläggningar
Inga gemensamhetsanläggningar bedöms behöva bildas för planens
genomförande.
Befintliga rättigheter
Inom området finns servitut för väg, akt 2029-420.
Servitutets nuvarande lokalisering överensstämmer inte med ändamålet
för detaljplanen och bör därför upphävas eller ändras genom en
lantmäteriförrättning, förslagsvis i samband med
fastighetsbildningsåtgärderna ovan.
Inlösen av allmän platsmark
Kommunen har rätt att utan överenskommelse med berörd
fastighetsägare lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen är skyldig att lösa in mark som enligt detaljplanen ska
användas för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap om berörd
fastighetsägare begär det.
Ekonomiska frågor
Detaljplanen föranleder flera olika kostnader.
Detaljplanen är initierad av Fritidsavdelning, Leksands kommun och
kostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av
planintressenten. Planavtal har tecknats med Fritidsavdelning, Leksands
kommun för att reglera ansvar och kostnader mellan parterna.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun ansvarar för upprättande,
framtagande och handläggning av detaljplanen.
Kostnader för fastighetsbildning som krävs för genomförande av
detaljplan bekostas av berörda fastighetsägare enligt överenskommelse
eller enligt förrättningsbeslut.
Övrig fastighetsbildning som krävs för genomförande av detaljplan
bekostas och söks av fastighetsägaren
Fastighetsägaren ska bekosta samtliga projekterings-, bygg- och
anläggningsåtgärder inom området inklusive anslutningsavgifter till VA,
el m.m.
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Tekniska frågor
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive
fastighet.
Vatten och avlopp
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets vatten- och
avloppsledningar inom kvartersmark vilka ska anslutas till det
kommunala ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
Dagvatten
En dagvattenvolym motsvarande 10 mm nederbörd per hårdgjord
kvadratmeter ska infiltreras eller (i andra hand) fördröjas.
Dagvattenvolymer överstigande detta får anslutas till det kommunala
ledningsnätet vid anvisad anslutningspunkt.
El, tele, optik och uppvärmning
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av planområdets el, tele,
optik och fjärrvärme inom kvartersmark vilka ska anslutas till det
kommunala ledningsnätet efter anvisad anslutningspunkt.
Befintliga transformatorstationer kommer tas bort och ersättas med en
ny transformatorstation för att försörja tillkommande byggnader.
Fastighetsägaren svarar även för kostnader som kan uppstå för
ombyggnad/omlokalisering av befintliga ledningar och anläggningar som
påverkas av exploateringen.
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4 KONSEKVENSER
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens
genomförande bedöms inte medföra några betydande effekter för miljön,
hälsan eller hushållningsbestämmelser med naturresurser eller påtagligt
skada riksintressena. Planområdet är beläget inom riksintressen enligt de
särskilda bestämmelserna i 3 och 4 kap MB. En planläggning inom
området bedöms inte innebära någon skada på eller reducering av
riksintressets värden, då planen endast medger utveckling av den
befintliga tätorten i begränsad omfattning. Inga miljökvalitetsnormer
bedöms överskridas med anledning av planen.

Miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap
Planens genomförande bedöms inte medföra några betydande negativa
effekter för miljön, hälsan eller hushållningsbestämmelserna eller
påtagligt skada riksintressen. Upprättande av plan bedöms därför vara
förenligt med hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och
innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning av
planen bedöms därmed inte behövas, vilket innebär att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas.
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5 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Leksands kommun
Förslaget till detaljplanen har tagits fram av samhällsplanerare Linus
Wickman, med medverkan av mark- och exploateringsingenjör David
Wildemo.

Upprättande enligt PBL
2010:900

Instans

Datum

Planbesked

Utskottet för samhällsbyggnad

2017-11-21§ 187

Godkänd för samråd

Utskottet för samhällsbyggnad

2019-01-24 § 4

Godkänd för granskning

Utskottet för samhällsbyggnad

2019-04-25 § 73

Godkänd för antagande

Utskottet för samhällsbyggnad

Antagen

Kommunstyrelsen

Vunnit laga kraft
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Detaljplan för

Nya Sporthallen (
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i Leksands kommun, Dalarnas län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
HUR PLANARBETET BEDRIVITS
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 21 november 2017 § 187 positivt planbesked för
att pröva detaljplan för rubricerat område.
Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del av fastigheten
Idrotts- och besöksanläggningen ska docka med redan befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av personalresurser, omklädningsrum
och lokaler. Detaljplanen möjliggör även en utökad byggrätt för Paraden 4 med användningen bostäder och kontor.
Planförslaget godkändes för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 24 januari
2019 § 4. Planen var utsänd för samråd enligt reglerna för utökat planförfarande (PBL
2010:900 i dess lydelse från 1 januari 2015) från den 13 februari till och med den 20
mars 2019. Informationsmöte för allmänheten ägde rum den 21 februari 2019.
Inkomna synpunkter under samrådet redovisades och kommenterades i en samrådsredogörelse daterad den 8 april 2019. Efter samrådet har handlingarna omarbetats.
Utskottet för samhällsbyggnad beslutade den 25 april 2019 § 73 om att ställa ut planförslaget för granskning.
Planförslaget har varit utställt för granskning från den 8 maj till och med den 30 maj
2019.
Underrättelse om granskningen har gjorts genom utskick av brev till berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda samt genom annonsering i Magasin Leksand den 8 maj 2019. Handlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé
och på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.

218

2 (5)

INKOMNA YTTRANDEN
Samråd
Under samrådet inkom 9 st yttranden. Dessa yttranden har behandlats i en samrådsredogörelse daterad den 8 april 2019.
Det finns inte någon kvarstående erinran från samrådet.

INKOMNA YTTRANDEN
Under granskningstiden inkom 6 st yttranden.
Nr Inkommen skrivelse
1.

Länsstyrelsen

År-Mån-Dag Med
erinran
2019-05-24

Utan
erinran
X

2.

Lantmäteriet

2019-05-29

3.

Trafikverket

2019-05-08

X

4.

Brandkåren Norra Dalarna

2019-05-09

X

5.

Beverley Wennberg, Enskild

2019-05-15

X

6.

Lovisa Lindholm, Enskild

2019-05-15

X

X

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter samt kommentarer till synpunkterna. De inkomna yttrandena i sin helhet finns på plan- och kartavdelningen,
samhällsutveckling.
1. Länsstyrelsen

Kommentar: -
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2. Lantmäteriet

Kommentar:
Grundkartan kompletteras med gatunamn och med ytterligare fastighetsgränser i
enlighet med yttrandet. I övrigt är synpunkten noterad.
3. Trafikverket

Kommentar: -

4. Brandkåren Norra Dalarna

Kommentar: -
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Kommentar:
Vi svarar endast på synpunkter som rör detaljplanens utformning och regleringar i
detta granskningsutlåtande. Övriga frågor hänvisas till berörd avdelning eller politisk organisation.
Träd i parken som berörs av den föreslagna markändringen kommer behöva avverkas vid byggnation. I det återstående parkområdet regleras egenskapsbestämmelsen utformning1 som reglerar att planteringar och träd skall finnas i parkområdet.
Behovet av anläggningen bedöms vara stor då det är ett stort tryck på halltider för
innesporter i Leksands centralort, framför allt från innebandylagen. Även andra
inomhussporter som inomhusfotboll, badminton och volleyboll med flera önskar
mer halltider. Skolans idrott och gymnasiets idrottsutbildningar är i stort behov av
halltider på dagtid.
Den valda platsen för sporthallen anses vara lämplig utifrån möjligheten att samordna lokaler och personal genom dockning mot befintlig sporthall. Dockningen bedöms minska driftkostnaderna i jämförelse med en fristående anläggning.

5 (5)

STÄLLNINGSTAGANDE

Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt följande:
Grundkarta
 En redaktionell ändring görs i enlighet med lantmäteriets yttrande gällande komplettering av grundkartan med gatunamn och ytterligare fastighetsgränser.

NAMNLISTA
Följande sakägare och/eller berörda enligt PBL 5 kap § 11 har senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter, som bedömts ha blivit tillgodosedda i detaljplanen. De ska därför i vanligt brev underrättas om kommunens antagandebeslut.
 Lantmäteriet

FÖRSLAG TILL BESLUT
Utskottet för samhällsbyggnad föreslås godkänna granskningsutlåtandet samt föra
den utställda detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen
kan tidigast anta detaljplanen den 24 september 2019.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
Juli 2019
Linus Wickman
Samhällsplanerare
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GRANSKNINGSHANDLING

Dnr: 2017/1456

Förslag till detaljplan för

NYA SPORTHALLEN (
Leksands kommun, Dalarnas län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS
Utskottet för samhällsbyggnad gav den 21 november 2017 § 187 positivt
planbesked för att pröva detaljplan för rubricerat område. Planförslaget godkändes
för samråd av utskottet för samhällsbyggnad den 24 januari 2019 § 4.
Planens syfte är att möjliggöra en idrotts- och besöksanläggning inom del av
fastigheten Noret 58:1. Idrotts- och besöksanläggningen ska docka med redan
befintliga anläggningar för att ge möjlighet för samordning av personalresurser,
omklädningsrum och lokaler. Detaljplanen möjliggör även en utökad byggrätt för
Paraden 4 med användningen bostäder och kontor.
Planen har varit utsänd för samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL
2010:900 och dess lydelse från den 1 januari 2015) från den 13 februari till den 20
mars 2019. Berörda sakägare, markägare, remissinstanser och övriga berörda har
beretts tillfälle till samråd genom utskick av samrådsinbjudan per post samt
annonsering i Magasin Leksand, Falu Kuriren och Dala Demokraten den 13
februari 2019. Samrådshandlingarna har varit utställda i kommunhusets foajé och
på kommunens webbplats samt funnits tillgängliga på biblioteket i Leksand.
Informationsmöte för allmänheten ägde rum den 21 februari 2019.

Samrådsmöte
Informationsmötet besöktes av 7 personer. Linus Wickman, Samhällsplanerare,
Malin Bengtsson, Plan- och kartchef deltog från Plan- och kartavdelningen, Anna
Ograhn, Stadsarkitekt deltog från avdelningen för strategisk planering, Torkel
Holst, Fritidschef deltog från fritidsavdelningen Åke Sjöberg, Sektorchef
Samhällsutveckling deltog från Sektorn och utskottsordförande Sebastian Larsson
deltog från Utskottet för Samhällsbyggnad Leksands kommun.
Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter under mötet:
-

Föreningarna ser positivt på möjliggörandet av en ny sporthall
Frågor kring tidsplanen för detaljplanen
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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

Leksands kommun har upprättat en ”Bedömning av behov av Miljöbedömning” för
planområdet och bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.
Särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte göras. Samråd
med Länsstyrelsen har skett angående behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.

INKOMNA YTTRANDEN

Under samrådstiden inkom 9 st yttranden.
Nr Inkommen skrivelse
1.

Länsstyrelsen

År-Mån-Dag Med
erinran
2019-03-20
X

2.

Lantmäteriet

2019-03-08

3.

Trafikverket

2019-03-05

X

4.

Dalatrafik

2019-02-21

X

5.

Dala Energi AB

2019-03-26

X

6.

Brandkåren Norra Dalarna

2019-04-01

7.

Skanova

2019-03-12

X

2019-03-06

X

2019-03-19

X

8.
9.

Hyresgästföreningen

Utan
erinran

X

X

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN
Nedan följer en sammanställning av de inkomna yttrandena. Kommunens
kommentarer till dessa är kursiverad. De skriftliga yttrandena, i original, finns
tillgängliga på plan- och kartavdelningen.
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1. Länsstyrelsen
”
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”
Kommentar:
Efter samrådet har planbeskrivningen kompletterats med ett resonemang kring
den framtida utvecklingen gällande trafiken vid bostadsbyggnaderna.
Gällande utformningsbestämmelsen f1 gör kommunen bedömningen att den nya
idrotts- och besöksanläggningen är en del av arenaområdet och bör därför
harmoniera med befintlig bebyggelse i arenaområdet. Kommunen har i tidigare
fall säkerställt att all tillkommande bebyggelse i arenaområdet harmonierade
med redan befintlig bebyggelse. Detta är särskilt viktigt för att skapa en
enhetlighet och stärka intrycket av området. Den föreslagna ändringen vad
gäller utformning av de sydöstra fasaderna skulle riskera att skada den
uppfattade enhetligheten av området. Med anledning av detta görs ingen
ändring av utformningsbestämmelsen.
Del av Paraden 4 förses med rivningsförbud med anledning av utpekandet i
Bebyggelse i Leksands Noret 1826-1979. Plankartan kompletteras med
egenskapsbestämmelsen och planbeskrivningen med motivering till
bestämmelsen.
Planbeskrivningen kompletteras med tydliggöranden gällande byggnadens
karaktär och detaljeringsnivå. Detta för att det ska vara tydligare att tolka
varsamhetsbestämmelsen.
Plankartan kompletteras med en egenskapsbestämmelse för parkområdet för att
tydliggöra vilka gröna inslag detaljplanen vill säkerställa. Planbeskrivningen
kompletteras med motiveringen till egenskapsbestämmelsen.
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2. Lantmäteriet

”

”
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Kommentar:
För att säkerställa att utfartsförbudet ligger mot allmän plats kompletterats
plankartan med ytterligare vägområde för lokalgata. Texten i planbeskrivningen
vad det gäller inlösen av allmän plats och vägsservitut kompletteras enligt
lantmäteriets anvisningar.
3. Trafikverket
”
”
Kommentar:
Synpunkt noterad.

4. Dalatrafik

”

”

Kommentar:
Synpunkt noterad.

5. Dala Energi AB

Kommentar:
U-område behövs inte för att utföra angivna nedläggningar av kablar. I övrigt
är synpunkten noterad.
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6. Brandkåren Norra Dalarna

Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med angivna yttrande.

7. Skanova
”
”
Kommentar:
Synpunkt noterad.

”

”
Kommentar:
Detaljplanen reglerar endast markanvändningen till idrotts- och
besöksanläggning och reglerar inte innehållet i anläggningen, synpunkt
framförs till fritidsavdelningen men föranleder ingen ändring av detaljplanen.
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9. Hyresgästföreningen

Kommentar:
Kommunens totala skattetryck är inte en fråga som regleras i detaljplanen. I
övrigt är synpunkten noterad.

STÄLLNINGSTAGANDE
Förslaget till detaljplan ändras med anledning av inkomna yttranden, enligt
följande:
Plankartan

 Plankartan kompletteras med ett rivningsförbud på del av Paraden 4.
 Egenskapsbestämmelse för utformning av allmän plats för parkområdet

kompletteras på plankartan för att tydliggöra vilka gröna inslag
detaljplanen vill säkerställa.
 Plankartan kompletterats med ytterligare vägområde för lokalgata. Syftet är
att säkerställa att utfartsförbudet ligger mot allmän plats.
Planbeskrivningen







Planbeskrivningen kompletterats med ett resonemang kring den framtida
utvecklingen gällande trafiken vid bostadsbyggnaderna.
Planbeskrivningen kompletteras med motivering till rivningsförbudet på del
av Paraden 4.
Planbeskrivningen kompletteras med tydliggöranden gällande byggandens
karaktär och detaljeringsnivå.
Planbeskrivningen kompletteras med motivering till utformningen av
allmän plats för parkområdet.
Planbeskrivningen kompletteras med text gällande inlösen av allmän plats
och vägsservitut enligt lantmäteriets anvisningar.
Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med Brandkåren Norra Dalarnas
yttrande.

Behovsbedömningen


En redaktionell ändring av behovsbedömningen görs gällande felaktig text.
Ändringen påverkar inte bedömningen.
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NAMNLISTA

Det finns inga sakägare med kvarstående erinran.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar att:
 Godkänna samrådsredogörelsen
 Ställa ut detaljplanen för granskning.
Plan- och kartavdelningen, Leksands kommun
den 8 april 2019

Linus Wickman
Samhällsplanerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

§ 117

Dnr 2019/974

Bildandet av Bastbergs naturreservat i Leksands
kommun
Beskrivning av ärendet
Skogsområdet i anslutning till Bastbergs fäbod utgörs av barrblandskog med
höga naturvärden. 1996 klassades delar av området som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. I samband med omarronderingen i norra Leksand fick
Leksands naturvårdsfond frågan om att lösa in området för att Leksands
kommun därefter skulle kunna bilda ett naturreservat i området.
Naturvårdsfonden beslutade sig för att göra det. Dialog fördes med
Bastbergs fäbodlag vilka ställde sig positiva till saken. Samtal har även förts
med Naturvårdsverket angående markåtkomstbidrag och ett positivt
förhandsbesked till detta har beviljats. Under 2019 tog kommunen fram ett
förslag till beslut och en skötselplan för området som skickades på remiss till
alla intressenter i området. Ärendet är nu klart för beslut. Området är ca 3,15
hektar.
Vid dagens sammanträde föredras ärendet av naturvårdshandläggare Ville
Pokela.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-09
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt översiktskarta.
Utskottet för samhällsbyggnad förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som
avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Området är
ca 3,15 ha och består av barrblandskog med höga naturvärden.
Reservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat. Reservatets
slutliga gränser utmärks i fält.
2. Kommunen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med
stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.
Naturvårdsförvaltare ska vara Leksands kommun.

Justeras

Utdrag bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-22
Utskottet för samhällsbyggnad

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-09

Dnr 2018/31

Strategisk planering, Naturvård
Ville Pokela, 0247-80237
Ville.pokela@Leksand.se

Bildande av Bastbergs naturreservat.
Beskrivning av ärendet
Skogsområdet i anslutning till Bastbergs fäbod utgörs av barrblandskog med
höga naturvärden. 1996 klassades delar av området som nyckelbiotop av
Skogsstyrelsen. I samband med omarronderingen i norra Leksand fick
Leksands naturvårdsfond frågan om att lösa in området för att Leksands
kommun därefter skulle kunna bilda ett naturreservat i området.
Naturvårdsfonden beslutade sig för att göra det. Dialog fördes med
Bastbergs fäbodlag vilka ställde sig positiva till saken. Samtal har även förts
med Naturvårdsverket angående markåtkomstbidrag och ett positivt
förhandsbesked till detta har beviljats. Under 2019 tog kommunen fram ett
förslag till beslut och en skötselplan för området som skickades på remiss till
alla intressenter i området. Ärendet är nu klart för beslut. Området är ca 3,15
hektar.
Finansiering
Marken är inlöst och ägs idag av Leksands kommun. Efter att beslut om att
bilda naturreservat har tagits kan utbetalning av markåtkomstbidraget
ansökas hos Naturvårdsverket, bidraget täcker 50% av kostnaden för
markinlösen. Vid bildande av reservatet tillkommer initiala kostnader för
reservatsmärkning, skyltning och uppförande av rastplats, även till dessa
åtgärder finns statliga bidrag att söka. Löpande skötsel i form av tillsyn och
underhåll sker därefter inom ramen för ordinarie verksamhet.
Förslag till beslut
Att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det område som
avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Området är ca 3,15
ha och består av barrblandskog med höga naturvärden. Reservatets namn ska
vara Bastbergs naturreservat. Reservatets slutliga gränser utmärks i fält.
Kommunen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 2, med stöd av 3
§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare
ska vara Leksands kommun.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan samt översiktskarta.
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut

Bildande av Bastbergs naturreservat i
Leksands kommun
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Bildande av Bastbergs naturreservat
i Leksands kommun
1. Beslut
Kommunfullmäktige i Leksands kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att
förklara det område som avgränsats med röd linje på bifogad karta, bilaga 1, som
naturreservat. Reservatets namn ska vara Bastbergs naturreservat. Reservatets slutliga gränser
utmärks i fält.
Kommunfullmäktige fastställer samtidigt skötselplanen, bilaga 2, med stöd av 3 §
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap.
5, 6 och 30 §§ miljöbalken nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet (se
Reservatsföreskrifter).
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

2. Uppgifter om naturreservatet
Namn

Bastbergs naturreservat

Kommun

Leksand

Län

Dalarna

NVR id

2043526

Församling/socken

Leksand

Naturgeografisk region

Vågig bergkullterräng

Fastigheter

Tibble 1:21

Areal

3,15 ha

Markslag

Barrblandskog

Förvaltare

Leksands kommun

3
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3. Syfte med naturreservatet
3.1 Syfte
Syftet med naturreservatet är att:
 Bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer
Syftet med reservatet är att skydda och bevara den naturskogsartade hällmarkskogen och andra
ingående naturtyper med höga naturvärden.
 Tillgodose behov av områden för friluftslivet
Inom ramen för syftet att bevara biologisk mångfald ska naturreservatet även stödja allmänhetens
möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.
3.2 Hur syftet ska uppnås
Syftet ska uppnås genom att:


Områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras och lämnas för fri utveckling genom föreskrifter
som förhindrar skogsbruk och annan exploatering.



Allmänheten informeras om reservatet och anläggningar underhålls.



Områdets kvaliteter som naturskog och besökarnas upplevelse av stillhet och orördhet
säkerställs.

4. Skäl för beslut
4.1 Prioriterade bevarandevärden
 Biologiska värden
Skogen i området utgörs huvudsakligen av äldre hällmarksskog samt grövre barrblandskog vilket idag
är ovanligt för skogarna i kommunen. Granarna i hällmarksskogen är senvuxna och rika på hänglavar.
På några granar finns den rödlistade laven violettgrå tagellav. Mycket död ved finns i området i form
av stående och liggande träd. De rödlistade vedsvamparna rynkskinn och ullticka förekommer på ett
flertal lågor av gran. Gnagspår av skalbaggarna bronshjon och vågbandad barkbock är allmänt
förekommande på död ved. Spridd förekomst av enstaka äldre sälgar, rönnar och björkar i området.
 Friluftsliv
Skogen är belägen intill fäbodstället Bastberg vilket nyttjas av sommarboende. Skogsområdet är
estetiskt tilltalande och vandringsleden Siljansleden går igenom området.
 Kulturhistoriska värden
I området finns lämningar av fossil åkermark med åkerhak och odlingsterrasser, grunda diken och
odlingsrösen som vittnar om hur marken brukats i äldre tider.
4.2 Miljömål
Detta beslut om att bilda Bastbergs naturreservat bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet
Levande skogar liksom Naturvårdsplan 2012-2020 för Leksands kommun, åtgärderna G1, G2, H5
och H7.
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5. Motiv för bildande av naturreservat
5.1 Skyddsform
Områdets värden är sådana att de kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och
skötas. Detta skyddsbehov tillgodoses bäst genom bildande av naturreservat.
5.2 Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående markanvändning att
avsevärt försvåras. Kommunen bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom
bildande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är
främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda
och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken finner kommunen att föreskrifterna inte
går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Beslutet är förenligt med
hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden enligt 3 kap. miljöbalken.
5.3 Planeringsbakgrund
Området ligger inom riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken och omfattas även av
riksintresset för Siljansområdet enligt 4 kap miljöbalken. Delar av blivande reservatet ligger inom
Bastbergs fäbodlämning och berörs av fossil åkermark. Stor del av reservatet är utpekad som
nyckelbiotop. Beslutet är förenligt med kommunens översiktsplan.

6. Reservatsföreskrifter
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Leksands kommun att nedan angivna
föreskrifter ska gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan
författning.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med
reservatet och som framgår av föreskrifterna under B nedan. Detsamma gäller för uppföljning
av bevarandemål och åtgärder.
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden. Det är inom naturreservatet förbjudet att:
1. anlägga mark- eller luftledning, uppföra byggnad, mast eller anlägga väg
2. bedriva täkt, gräva, schakta, anordna upplag, utfylla, tippa, dämma, dika
3. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada växande och döda träd, med följande undantag:
- vid skötsel av vandringsled
- vid skötsel av kulturlämningar som odlingsrösen och odlingsterrass
4. tillföra kalk, skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
5. framföra motordrivet fordon i terrängen, med följande undantag:
- utkörning av virke längs körvägen som finns längs reservatets södra rågång
- transportera ut älg, björn eller vildsvin med fordon som inte ger skador på mark
eller vegetation
- för tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska omgående
anmälas till kommunen
6. uppföra nya permanenta jaktpass, jaktgränser och jaktstigar samt röja för sikt- eller
skjutgator
7. plantera in växter och djur
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B. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas med
stöd av 7 kap 6 § i miljöbalken tåla att följande anordningar utförs och åtgärder
vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:
1. utmärkning av reservatet, uppsättning och underhåll av informationsskyltar
samt underhåll av leder för friluftslivets behov
2. underhåll av skyltar och bord med bänkar
3. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och naturreservatets syfte
4. döende granar vid odlingsrösen och terrass kapas som kulturstubbar
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. Det är inom
naturreservatet förbjudet att:
1. skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen,
2. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
3. framföra motordrivet fordon i terrängen,
4. elda annat än på anvisad plats.

7. Ärendets handläggning
År 1996 klassades delar av området som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området uppmärksammades i samband med omarronderingen av norra Leksand. Leksands Naturvårdsfond fick frågan om att lösa in området för att Leksands kommun skulle kunna bilda
naturreservat och beslutade att säga ja till detta. Naturvårdsfonden hade dialog med Bastbergs
fäbodlag vilka ställde sig positiva till naturreservatsbildning.
Remissomgång 20190617-20190731
Sändlista:
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Dalarna
Skogsstyrelsen
Lantmäteriet
Bastbergs fäbodlag
Naturskyddsföreningen Leksand
Leksands fågelklubb
Friluftsfrämjandet Leksand
Kilen Björkberg VVO
Inkomna synpunkter från remissomgången:
Naturvårdsverket tycker inte att ”skötselområde 4 (utanför naturreservatet)” som var med i
remissversionen ska ingå i skötselplanen eftersom det inte finns några formella grunder i ett
reservatsbeslut om att reglera skötseln i ett område utanför naturreservatet. Skötselområde 4 har
därför tagits bort och kommer att hanteras separerat från reservatsbildningen.
Naturvårdsverket påpekar även att en formulering om Skogsstyrelsens roll vid insektsangrepp under
2.6 i skötselplanen bör strykas eftersom skyddade områden i regel är frikopplade från kraven enligt
29§ Skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjningar. Den aktuella formuleringen har tagits bort
från skötselplanen.
Länsstyrelsen föreslår tillägg av hänvisning till ytterligare paragrafer i beslutstexten samt justering av
formuleringar. De föreslagna ändringarna har införlivats i beslutet.
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Skogsstyrelsen påpekar att eftersom skogen i reservatet är fäbodnära och därmed påverkat av bete i
äldre tider. Tillägg om åtgärder i den framtida skötseln som tar hänsyn till detta önskas, till exempel
att ta bort inväxande gran.
Beslutet och skötselplanen håller öppet för hävdande skötsel i ”område 2”, de andra skötselområdena
utgörs av mager mark där graninväxningen inte bör vara något problem samt grandominerad
naturskog där granröjning inte lämpar sig. Ett tillägg om historiken samt möjligheten att försiktigt
friställa gamla tallar vid behov har lagts till i skötselplanen för ”Område 1”.
Lantmäteriet och Bastbergs fäbodlag har inga synpunkter på beslutet och skötselplanen. Övriga
intressenter i sändlistan har inte inkommit med synpunkter.

8. Upplysningar
Om det finns särskilda skäl får kommunen med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge dispens
från meddelade föreskrifter för naturreservatet.

9. Kungörelse
Beslutet kungörs på det sätt som gäller för författningar i allmänhet. Beslutet delges sakägarna
enligt sändlista med delgivningskvitto.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft omedelbart, även om beslutet
överklagas.

10. Beslutande
Beslut i detta ärende har fattats av
Leksands kommun
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Skötselplan för Bastbergs naturreservat

1. Beskrivning av reservatet
1.1 Administrativa data
Namn
Län
Kommun
Fastigheter
NVR id
Areal

Bastbergs naturreservat
Dalarna
Leksand
Tibble 1:21
2043526
3,15 ha

Markslag
Anordningar

Barrblandskog
1 naturreservatsskylt
2-4 mindre informationsskyltar
bord med bänkar
vandringsled

1.2 Beskrivning av området
1.2.1 Biologi
Området utgörs huvudsakligen av barrblandskog på hällmark. Många tallar är runt 200 år vilket är
mycket ovanligt för skogarna i kommunen. Granarna på hällmarken är senvuxna och hänglavsrika, på
några av dem växer den rödlistade laven violettgrå tagellav. Inslaget av gran ökar i takt med tjockare
jorddjup. Då blir även skogen grövre med ett stort inslag av grov död ved i form av lågor och torrakor.
På granlågorna har de rödlistade vedsvamparna rynkskinn och ullticka hittats. Gnagspår av
skalbaggarna bronshjon och vågbandad barkbock är allmänt förekommande på död ved. Spridd
förekomst av enstaka äldre sälgar, rönnar och björkar i området.
En del av skogsmarken har i äldre tider använts som odlingsmark. I området finns lämningar av fossil
åkermark med åkerhak och odlingsterrasser, grunda diken och odlingsrösen som vittnar om hur
marken brukades i äldre tider. Rester av den forna grässvålen kan fortfarande ses på några håll.
Värdefulla arter:
Art
Violettgrå tagellav
Rynkskinn
Ullticka
Bronshjon
Vågbandad barkbock

Vetenskapligt namn
Bryoria nadvornikiana
Phlebia centrifuga
Phellinus ferrugineofuscus
Callidium coriaceum
Semanotus undatus

Kategori
NT
VU
NT
S
S

1 Rödlistade arter enligt ArtDatabanken 2010. (RE)Försvunnen, (CR) Akut hotad, (EN) Starkt hotad, (VU) Sårbar, (NT) Nära
hotad, (DD) Kunskapsbrist.
2 Signalarter enligt Skogsvårdsstyrelsen. (S)
3 Regionalt hotad art (RH)

1.2.2. Historisk och nuvarande markanvändning
I stort sett har all skog i östra delen av Leksands kommun påverkats av människan under historiens
lopp. Skogarna kalavverkades hårt under Falu koppargruvas storhetstid på 1600-talet. Därefter har
skogen använts för husbehov eller som odlingsmark och bete vilket bådadera kan studeras i
reservatsområdet. Större delen av reservatet består av senvuxen hällmarksskog som har lämnats orörd
det senaste århundrandet. I området finns gamla odlingsmarker som har planterats med gran under
1900-talets mitt. Längs områdets södra rågång finns en körväg som används för att köra ut virke från
skogen.
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1.2.3 Friluftsliv
Vandringsleden Siljansleden går igenom området. I nära anslutning till området ligger fäboden
Bastberg som nyttjas av sommarboende.
1.3 Källförteckning
Skogsstyrelsens nyckelbiotopförteckning, Yngve Perjons
Lantmäteriet Leksand
Fäbodlaget i Bastberg

2. Plandel
2.1 Syfte med reservatet
Syftet med naturreservatet är att:
 Bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer
Syftet med reservatet är att bevara den naturskogsartade hällmarkskogen och andra ingående
naturtyper med höga naturvärden.
 Tillgodose behov av områden för friluftslivet
Inom ramen för syftet ska naturreservatet även stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser.
2.2 Prioritering mellan bevarandevärden
Reservatet har höga skogliga naturvärden men även höga frilufts- och sociala värden. Skulle konflikter
om vilket värde som ska prioriteras främst uppstå inom de olika skötselområdena, prioriteras
naturvärdet först i alla områden. Friluftsvärdet har högsta prioritet längs Siljansleden.
Vid en eventuell framtida restaurering av de gamla åker- och hagmarkerna i område 2 krävs en
långsiktig plan för hävden och skötseln innan några åtgärder kan genomföras. Granskogen kommer
med tiden att utveckla höga naturvärden vilka måste beaktas vid eventuella framtida åtgärder.
2.3 Skogliga skötselområden med bevarandemål och åtgärder
Reservatet indelas i ett antal skötselområden. Varje delområde beskrivs först kortfattat och sedan
följer bevarandemål och skötselåtgärder. Delområdena visas på skötselplankartan på sidan 7.




Område 1: Flerskiktad tallskog med inslag av gran, cirka 175 år
Område 2: Planterad granskog på gammal odlingsmark, cirka 60 år
Område 3: Skiktad barrblandskog, cirka 125 år

2.3.1 Område 1
Beskrivning
Skogen utgörs av talldominerad hällmarksskog med inslag av gran. Många av tallarna är kring 200 års
ålder vilket är mycket ovanligt för skogarna i Leksands kommun. Granarna i hällmarksskogen är
senvuxna och rika på hänglavar. På några granar finns den rödlistade laven violettgrå tagellav.
Mycket död ved finns i området i form av stående och liggande träd. Inslaget av gran ökar i takt med
tjockare jorddjup i kanterna på biotopen. De ljusöppna och varma miljöerna är även gynnsamma för
många insekter. Skogen är naturligt glesvuxen men är även präglad av närheten till fäboden då skogen
i äldre tider varit påverkad av betande djur.
Beståndet klassades år 1996 som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
En liten fossil åker finns i den norra delen av beståndet.
Bevarandemål
Skogen bevaras som naturskog med en diversitet av livsmiljöer för skogslevande arter.
Skötselåtgärd
Skogen lämnas för fri utveckling. Om inväxningen av gran skulle öka i sådan grad att den hotar de
gamla tallarna så kan en försiktig friställning av dessa komma i fråga.
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2.3.2 Område 2
Beskrivning
Området består av gran- och lövskog på gammal kulturmark. Inom beståndet finns 5 åkrar/hagar som
är planterade med gran för cirka 60 år sedan. Glesare områden är fortfarande gräsbeväxta. Några
granar har redan dött och kommer snart att ligga på marken till gagn för vedlevande svampar och
insekter. Tydliga åkerhak, terrasser och grunda diken berättar om hur brukandet bedrevs i äldre tider.
Det finns 8 stycken odlingsrösen i området.
Bevarandemål
Beroende på vilken väg man väljer kan skötselområdets natur- och kulturvärden utvecklas på olika
sätt. De två huvudsakliga alternativen är:
1.

Skogen kan i sin helhet bevaras och låtas utvecklas fritt till naturskog med en diversitet av
livsmiljöer för skogslevande arter.

2. Delar av de gamla kulturmarkerna kan öppnas upp och restaureras med målet att återskapa
och bevara naturvärden knutna hävdgynnade miljöer samt kulturmiljöer.
Skötselåtgärder
Alternativ 1: Området lämnas för fri utveckling. Enstaka granar vid odlingsrösen och den terrasserade
åkerkanten kommer att behöva kapas till högstubbar/kulturstubbar för att förhindra uppkomsten av
rotvältor som spränger sönder kulturlämningarna.
Alternativ 2: Gräsmarkerna restaureras helt eller delvis. Genom att avverka gran öppnas markerna
åter upp och hävdas. En långsiktig plan för hävden och skötseln krävs innan några
restaureringsåtgärder genomförs. Granskogen kommer med tiden att utveckla höga naturvärden vilka
måste beaktas vid eventuella framtida åtgärder.
2.3.3 Område 3
Beskrivning
Beståndet består av en cirka 125-årig flersiktad barrblandskog med inslag av enstaka äldre träd upp till
200 års ålder. Mycket död ved finns i området i form av stående och liggande träd. De rödlistade
vedsvamparna rynkskinn och ullticka har hittats på lågor i beståndet. Gnagspår av skalbaggarna
bronshjon och vågbandad barkbock är allmänt förekommande på död ved.
Bevarandemål
Skogen bevaras som naturskog med en diversitet av livsmiljöer för skogslevande arter.
Skötselåtgärder
Området lämnas för fri utveckling.
2.4 Friluftsliv och anläggningar
Beskrivning
Området ligger intill fäboden Bastberg som nyttjas av sommarboenden. Den frekvent använda
vandringsleden Siljansleden går igenom området. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men
det går att ställa enstaka bilar i slutet av fäboden där vägen tar slut.
Mål
 Vägvisare från Bastberg, se skötselplankarta.
 Märkta reservatsgränser.
 Informationsskylt vid ingången till reservatet, se skötselplankarta.
 Mindre informationsskyltar som beskriver natur- och kulturvärden.
 Märkt och underhållen vandringsled genom området.
 Hel och funktionell rastplats.
Skötselåtgärder
- Initiala åtgärder
Gränser markeras och är fria från liggande träd. Informationstavlor sätts upp längs stigen. Ett bord
med bänkar placeras på bergets topp.
- Löpande åtgärder
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Stigen ska märkas och underhållas vid behov. Bord med bänkar och informationstavlor ska ses över
vart annat år och restaureras vid behov. Rågången längs reservatsgränsen röjs vid behov.
Trädstammar som fallit ut från reservatet flyttas inom reservatsgränsen.
2.5 Skogsbrand
Alla bränder, även de som startat genom blixtnedslag, skall släckas enligt gällande brandlagstiftning.
2.6 Insektsangrepp
Tillfälliga insektsangrepp skall inte åtgärdas.
2.7 Jakt
Inskränkning i jakten begränsar sig till reglering av uppförande av jakttorn och framröjning av
jaktpass. Uppförande av jakttorn och jaktpass i det relativt lilla reservatet kan kräva nedtagning av
värdefulla träd och påtagligt minska upplevelsen av orört område.
2.8 Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att dokumentera tillsynsarbetet samt alla åtgärder.
2.9 Revidering av skötselplan
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, eller om
skötselplanen i övrigt är inaktuell.
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2.10 Skötselplankarta
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2019-08-12
Allmänna utskottet

§ 58

Dnr 2019/443

Svar på motion om skrotbilar
Beskrivning av ärendet
Axel Agnas Britts (S) har lämnat in en motion gällande bortskaffande av
skrotbilar.
Sektorns/avdelningens bedömning
Punkt 1: Leksands kommun ska tillhandahålla juridisk och praktisk
hjälp till markägare med bortskaffandet av oönskade bilar som
dumpats på markägarens mark.

Detta sker redan inom ramen för de möjligheter som nuvarande lagstiftning
medger. Dumpning av fordon i naturen är att betrakta som nedskräpning. I
första hand är det ägaren till fordonet som ska stå för kostnaden.
Lagstöd för flyttning av fordon
Ett fordon som är felaktigt uppställt, samt stör ordning och säkerhet i trafik
och miljön, får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket,
polismyndigheten eller kommunen. Beslut om flyttning grundas på lagen om
flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av
fordon i vissa fall (FFF 1982:198).
Enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, definieras
fordonsvrak (skrotbilar) som ”fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid
under vilken det stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses
övergivet och som har ringa eller inget värde”. En skrotbil som flyttas
tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Kostnaderna
för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.
Nuvarande handläggningsrutin
Leksands kommun hjälper idag markägaren med bortskaffandet av oönskade
bilar som dumpats på deras mark.
En markägare ska uppmana fordonsägaren, i den mån de kan identifiera
fordonet, att flytta fordonet. Om fordonet inte flyttats kan markägaren
kontakta Leksands kommun.

Justeras

Utdrag bestyrks

252

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-12
Allmänna utskottet

När Leksands kommun får information från markägare om att de har ett
fordon som lämnats på deras mark, åker Trafikenheten ut och tittar på plats.
Fordonet fotograferas samt, om nummerskyltar finns, hämtas information
om fordonet och registrerad ägare in från Transportstyrelsen. På fordonet
sätts en röd lapp med uppmaning om att flytta fordonet snarast, samt skickas
ett brev till den registrerade fordonsägaren med uppmaning om att flytta
fordonet.
Fordon som står på tomtmark får flyttas när fordonet varit uppställt under
minst 7 dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonsägaren om
att fordonet inte får vara parkerat på platsen.
Om fordonet är kvar efter denna tid och om fordonsägaren ej är avhörd,
beställer Leksands kommun hämtning av fordonet av Amsbergs bilaffär och
bildemontering AB, som Leksands kommun för närvarande har avtal med.
Ägandet av fordonet övergår till Leksands kommun. Fordonet skrotas och
kostnaden för hämtning och skrotning av fordonet faktureras fordonsägaren.
Kostnad för hämtning av skrotbil
Enligt nuvarande avtal med Amsbergs Bilaffär & Bildemontering AB
regleras kostnaden för hämtning av ett fordon inom Leksands kommun till
1700 kr per fordon, samt 567 kr per fordon för administration. År 2017
beslutade Trafikenheten om hämtning av 25 stycken fordon, samt 16 fordon
år 2018. Detta gäller både tomtmark samt kommunal mark.
Punkt 2. Leksands kommun skall införa en lokal skrotbilspremie där
boende och skrivna i Leksands kommun kan skrota 3 bilar per år.

En nationell skrotbilspremie fanns till och med år 2007.
Leksands kommun har inte någon ekonomisk möjlighet att införa en lokal
skrotbilspremie utifrån likställighetsprincipen utan det är bättre att arbeta för
att den nationella skrotningspremien återinförs.
Punkt 3. Leksands kommun skall utan kostnad erbjuda bilägare hjälp
med bortskaffande så som bärgning av bilar till skrotning.

Som fordonsägare har man ett ansvar enligt lagstiftningen att ta hand om
uttjänta fordon på ett miljöriktigt sätt. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att
förelägga om att vidta åtgärder.
Kommunen bör inte ta på sig ett ansvar och en kostnad som enligt
lagstiftningen ligger på den enskilde fordonsägaren.
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Branschen har ett system för att underlätta skrotning av bilar, Bilretur, som
är ett nätverk av auktoriserade bildemonterare. Nätverket samarbetar med
bilproducenterna.
Det går att inrätta mottagningsställen i kommunen om det är långt till
närmaste auktoriserade bilskrot.
Nuvarande handläggningsrutin
I fall där skrotbilar förvaras på den egna fastigheten hanterar
Myndighetsavdelningen (Bygg och Miljö) ärendet som ovårdad fastighet och
förelägger fastighetsägaren att vidta åtgärder med stöd av Plan- och
bygglagen. Då skrotbilar lämnats utanför tomtmark, i naturen, kan beslut
istället fattas med stöd av Miljöbalken. Ofta är det Trafikenheten som sköter
det praktiska kring detta med stöd av lagen om flytt av fordon i vissa fall (se
ovan).
Det handlar dock om en resursfråga hur ärendena kan prioriteras i
förhållande till alla övriga uppgifter som ligger på Myndighetsavdelningen.
Det är givetvis angeläget att skrotbilar, som skräpar ner och utgör en
miljöfara, forslas bort och hanteras på ett miljöriktigt sätt. Det finns dock
som nämnts redan lagstiftning och rutiner för att arbeta med detta. Däremot
saknas ibland resurserna för att agera tillräckligt snabbt och effektivt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-06-20
Motion från Axel Agnas Britts (S)
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Avslå motionen.
Deltar inte i beslutet
I ovanstående beslut deltar inte Viktor Zakrisson (S) och Ingrid Rönnblad
(S).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

254

3(3)

255

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-02
Utskottet för lärande och stöd

§ 86

Dnr 2019/786

Svar på motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden
Beskrivning av ärendet
Bygdepartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade 2019-06-10 fram
motionen: Samverkan kan utveckla Djurabygden!
I motionen framgår att de tre partierna tror på Djurabygden och att det är
möjligt att bedriva högkvalitativ undervisning vid Djura skola. Vidare
framförs att det vore positivt för såväl Leksands som Gagnefs kommuner att
få till stånd ett långsiktigt samarbete över kommungränsen kring
grundskolan. Det skulle göra kommunerna mindre känsliga för framtida
svängningar i elevunderlaget.
Genom att utveckla samverkan skulle man kunna bidra till Djurabygdens
utveckling och skapa stabila förutsättning för låg- och
mellanstadieverksamhet i den södra kommundelen och Gagnefs norra
kommundel.
De tre partierna yrkar i motionen att förvaltningen ges i uppdrag att
upphandla en extern konsult för att djupgående utreda förutsättningarna till
en långsiktig skolsamverkan med Gagnes kommun.

Sektorns/avdelningens bedömning
Inför hösten 2018 uppdrog politiken åt förvaltningen att genomföra en
översyn, av kommunens grundskolor det s.k. ”tilläggsdirektivet” (dnr. 2017/
1515). Under rubriken Elevunderlag i tilläggsdirektiven framgår också att:
Möjligheten till skolgång i närliggande kommuner bör undersökas och
redovisas.
I den utredning som presenterades i november 2018, redovisas den
undersökning som förvaltningen vidtog utifrån tilläggsdirektiven. I kapitlet
Samverkan med andra kommuner framgår det att Gagnefs kommun vid
förfrågan inte såg någon möjlighet att ta emot elever från Leksand, dvs.
eleverna vid Djura skola. Vidare såg inte Gagnefs kommun någon
samverkansmöjlighet med Leksands kommun i nuläget.
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Att ta in en extern konsult, såsom förslaget i berörd motion, bör ställas mot
den kostnad det innebär. Speciellt då frågan har utretts i samband med
förvaltningens översyn. En översyn som utfördes utifrån politikens direktiv
och där en kontinuerlig dialog fördes med presidiet för utskottet för Lärande
och stöd.
Hur ser juridiken ut kring kommunsamverkan inom grundskolan?
Skollagen medger inte att samverkan mellan kommuner sker via t.ex. avtal
gällande sådant som innefattar myndighetsutövning i fråga om grundskola,
vilket exempelvis framgår av skollagen (2010:800) 23 kap. 8 §. Att
gymnasieskolorna i Leksand och Rättvik kan ha ett nära samarbete har direkt
stöd i skollagen 15 kap. 30 §. Eftersom motsvarande skrivning inte finns för
grundskolan kan man utifrån legalitetsprincipen utgå från att det inte är
möjligt att sluta liknande samverkansavtal. Detta bekräftas också av
Skolverket efter samtal (2019-08-13).
Enligt skollagen 10 kap. 30 § ska en elev placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, dvs. det
som till vardags benämns ”det fria skolvalet”. Denna bestämmelse gäller
dock inte mellan kommuner, då 10 kap. 25 § reglerar att val till en annan
kommun kan endast ske om eleven med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. En
samverkan mellan kommunerna kan alltså inte omfatta mer än en generell
överenskommelse om att mottagande kommun tar emot elever i mån av plats
och hemkommunen fattar ett principbeslut om att bevilja interkommunal
ersättning.
Det finns dock en möjlighet för grundskolor i två kommuner att samverka på
en djupare organisatorisk nivå genom att gå ihop i ett kommunförbund eller
en gemensam nämnd med stöd av kommunallagen (2017:725) 3 kap. 8-9 §§.
Kommunen har vid förfrågan till SKL:s juridiska avdelning fått besked om
att de tolkar det som möjligt. De sakkunniga på SKL känner dock inte till
något exempel på kommuner som har valt att organisera grundskolan på
detta sätt.
Att det kan vara möjligt utifrån kommunallagen kan utläsas av prop.
2016/17:171, s. 157: ”En nämnd kan även ha hand om en eller flera
verksamheter för en del av kommunen eller landstinget. På detta sätt öppnas
en möjlighet att tillsätta s.k. kommundelsnämnder eller distriktsnämnder. En
nämnd kan även få ansvaret för verksamheten vid en eller flera anläggningar,
t.ex. skolor eller sjukhus. Fullmäktige kan besluta att en nämnd ska vara
gemensam med en annan kommun eller ett landsting (3 kap. 4 § 1-5 KL).”
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Gällande möjligheten att skapa en gemensam kommundels-/distriktsnämnd,
dvs. om det går att avgränsa en nämnds uppdrag till en enskild skola i
respektive kommun, så är det inte möjligt enligt SKL. En gemensam nämnd
görs efter ”allt eller inget”-principen. Det innebär att det krävs att båda
kommunernas hela grundskoleorganisation behöver inrymmas under samma
nämnd alternativt kommunförbund.
Att skapa en formaliserad och organiserad samverkan mellan Leksands och
Gagnefs grundskolor, mer specifikt kopplat till Djurabygden, skulle alltså
kräva en bådas grundskoleorganisationer går samman i en gemensam nämnd.
En nämnd som är fristående från respektive kommuns nämnd för övriga
skolformer, dvs. förskola och gymnasium. En sammanslagning innebär
också en stor omorganisation av den politiska strukturen och
tjänstemannaorganisationen. Det skulle också uppstå flertal utmaningar med
den kommunala styrningen för skolväsendet som helhet i och med att det blir
olika nämnder.
Den sammantagna bedömningen är att en nämndsammanslagning skulle
innebära en mycket stor organisationsförändring för att uppnå den
begränsade effekten med skolsamverkan kring Djurabygden.
Utifrån ovanstående faktaredovisning bedöms kostnaden för en extern
konsult svår att motivera.
Yrkanden
Yvonne Ineteg (V) och Lars Halvarson (S) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Tomas Bergsten (C) yrkar avslå motionen.
Propositionsordning/beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet från Yvonne Ineteg (V) och Lars
Halvarson (S) om att bifalla motionen mot yrkandet från Tomas Bergsten
(C) om att avslå motionen.
Ordförande finner att utskottet beslutar enligt Tomas Bergstens (C) förslag.

Beslutsunderlag
Motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden, daterad 2019-06-10
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26
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Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.

Reservationer
Yvonne Ineteg (V) och Lars Halvarson (S) reserverar sig muntligen till
beslutet.
Beslutet skickas till
Motionsställarna
Sektorchef lärande och stöd
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Leksand 2019-06-10

Motion: Samverkan kan utveckla Djurabygden!
Nyligen beslutade kommunfullmäktige med knapp majoritet att lägga ned Djura skola, från
höstterminen 2019 kommer ingen undervisning att bedrivas vid Djura skola. Detta är resultat av
många års utredningar.
Genom att gång efter annan utreda Djura skola har man från Leksands kommuns sida låtit skolan dö
”sotdöden”. Att utsätta en skola för så många utredningar skadar tilltron till skolan. Det har i sin tur
lett till att fler och fler föräldrar velat förekomma ett nedläggningsbeslut och aktivt valt bort Djura
som skola för sina barn.
Djura skola är ett typexempel på vad som händer när en agenda drivs som inte är politiskt beslutad.
Viljan att stänga skolan från förvaltningen har varit illa dold. Det kan konstateras när man i den
senaste utredningen alldeles för lättvindigt avfärdar samverkan med Gagnefs kommun med några
ynka rader.
Vi tre partier tror på Djurabygden och att det är fullt möjligt att bedriva högkvalitativ undervisning
vid Djura skola! Vi tror också att det vore positivt för såväl Leksands som Gagnefs kommuner att få till
stånd ett långsiktigt samarbete över kommungränsen kring grundskolan. Det skulle göra oss mindre
känsliga för kommande svängningar i elevunderlaget.
Samverkan är vägen framåt! Det här skulle kunna bidra till Djurabygdens utveckling och skapa stabila
förutsättning för låg- och mellanstadieverksamhet i vår södra kommundel och Gagnefs norra.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att förvaltningen ges i uppdrag att upphandla en extern konsult för att djupgående utreda
förutsättningarna till en långsiktig skolsamverkan med Gagnes kommun.

_______________
Viktor Zakrisson
Gruppledare (S)

_______________
Jimmy Karlsson
Gruppledare (BP)

_______________
Inga Westlund
Gruppledare (V)
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§ 91

Dnr 2019/843

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insatser för grundskolan 2018
Beskrivning av ärendet
Enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år, av vilket
det ska framgå:


Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår



Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten



Vilka resultat som har uppnåtts

Sektorns/avdelningens bedömning
Den övergripande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom
elevhälsans medicinska insatser under 2018 varit tillfyllest. Under året
uppstod vissa fördröjningar gällande vaccinationer och hälsokontroller, vilka
delvis avhjälptes med ökad bemanning.
Analys 2018
Verksamhetsåret har påverkats av en viss rotation av skolsköterskor inom
grundskola och gymnasieskola. Från 2015 har skolsköterskebemanningen
varit lägre i kombination med sjukskrivningar av olika anledningar.
Generellt under året har ett flertal olika åtgärder satts in för att motverka
brister samt öka patientsäkerheten.
Regelbundna skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet har
genomförts. Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner
och riktlinjer i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer
intensifierades med bra arbetsinsatser från de nyanställda skolsköterskorna.
Socialstyrelsens Vägledning för Elevhälsan har varit en viktig
informationskälla.
En kartläggning av verksamheten genomfördes i mars som visade att
elevhälsans medicinska insatser inte låg i fas med årsplaneringen på
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Sammilsdalskolan. Förseningen kunde under året delvis avhjälpas med den
ökad bemanning.
Ca 75 hälsobesök för årskurs 8 genomföras under vårterminen 2019. Övriga
skolor har utfört elevhälsans medicinska insatser enligt årsplanen. Under året
har vi använt hälsoenkäten ELSA i samband med hälsobesöken. Enkätsvaren
kommer att sammanställas digitalt och redovisas lokalt och regionalt under
år 2020. Enkäterna ingår i en forskningsstudie som Landstinget/Region
Dalarna startat. Det datatekniska felet hos Svevac/Inera och NVR som
påverkat våra registrerade vaccinationer löstes i slutet av 2018.
Prioriteringar 2019
Mål
 Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso-/sjukvård av god
kvalitet och är patient-/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt
identifieras.
 Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning.
 Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och
riktlinjer.
Strategier
 Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer.
 Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera
verksamhetens årsplan, rutiner, riktlinjer och fortbildning.
 Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO.
 I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en
kvalitetssäkring på alla utförda hälsobesök och vaccinationer.
 Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och
dokumenteras vid läsårs start.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-08-23
2. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i
grundskola och gymnasiet år 2018

Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018
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2. Anta förslag till mål och strategier för 2019 gällande
patientsäkerhetsarbetet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef Carin Fredlin
Grundskolechef Annica Sandy Hedin
Medicinskt ansvarig skolsköterska Britt Gidlöf
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Leksands kommun
Elevhälsans medicinska insatser
Britt Gidlöf , medicinskt lednings ansvarig skolsköterska
2019-08-08

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser i grundskolan och
gymnasiet år 2018

Ärende
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska patientsäkerhetsberättelse
sammanställas och redovisas för vårdgivaren senast 1 mars varje år av vilket det ska framgå
 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
 vilka resultat som har uppnåtts
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9, kap 3. 1§) beskrivs vårdgivarens (utskottet för
lärande och stöd) ansvar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten som
säkerställer möjligheten att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet.

Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap 1 §, och SOSFS 2011:9,
3 kap 1 §
 Att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att tidigt upptäcka och
undanröja hinder för lärande och utveckling, med syfte att eleverna ska nå utbildningens
mål.
 Att med ett elevperspektiv samverka inom skolan och externt med regionens hälso- och
sjukvård.
 Att genom egenkontroller säkra att lokaler, utrustning och läkemedelshantering är av god
kvalitet och patientsäkert.
 Att säkerställa rutiner vid hälsokontroller och vaccinationer.
 Att kvalitetssäkra och utveckla dokumentationen i datajournalen PMO.
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Elevhälsans medicinska insatser ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och bidra
till en skolmiljö som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskan har ett
särskilt ansvar att erbjuda hälsobesök, genomföra vaccinationer enligt det nationella
programmet, bevaka vaccinationstäckning samt erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. Arbetet
med att systematisera och utveckla patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska
del pågår kontinuerligt, för detta krävs en ständig dialog och fortbildning kring
patientsäkerhet och kvalitetsfrågor. Journalhantering, dokumentation och adekvat
utrustning i ändamålsenliga lokaler är viktiga områden att ha i fokus. Riktlinjer och rutiner
för elevarbetet utarbetas, revideras och uppdateras kontinuerligt för att hålla hög kvalité
och patientsäkert. Dokumentation sker i elevhälsovårdsjournalen i PMO, särskilda mallar och
sökord finns för att kvalitetssäkra dokumentationen av elevkontakterna. Kontakterna som
registreras i PMO kan även användas för statistik för verksamheten.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
 Vårdgivare är kommunstyrelsen utskottet lärande och stöd i Leksands kommun och har det
yttersta ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska
insatser i Leksands kommuns skolor samt utser verksamhetschef för elevhälsan.
 Verksamhetschefen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvara för att elevhälsans
medicinska insatser tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt är
kostnadseffektiv.
 Verksamhetschefen har delegerat medicinska uppgifter till MLA, medicinsk
ledningsansvarig skolsköterska. MLA har ansvar för att rutiner finns för
patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och anmälan enligt Lex-Maria samt årligen skriva
patientsäkerhetsberättelse.
 Skolsköterskor och skolläkare har som legitimerad personal ett yrkesansvar att arbetet
utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och bidra till att hög patientsäkerhet
upprätthålls. Vara förtrogen med lagar, föreskrifter och rutiner samt rapportera avvikelser
och risker.
Under 2018 avslutade Madeleine Yngvesson sitt uppdrag som verksamhetschef och
medicinsk ledings ansvarig skolsköterska. Kommunstyrelsen utsåg avdelningschef för
grundskolan Annica Sandy-Hedin till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska
delen av elevhälsan och därmed ansvarig för elevhälsans medicinska insatser. Det
medicinska ledningsansvaret (MLA) delegerades till skolsköterska Britt Gidlöf.
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Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under verksamhetsåret 2018

Egenkontroller och verksamhetsberättelse
Den som bedriver verksamhet ska enligt 5 kap. SOSFS 20011:9 fortlöpande utöva
egenkontroll. Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten samt kontroll av de processer och rutiner som ingår i verksamhetens
ledningssystem. I samband med läsårsstart gör varje skolsköterska en egenkontroll av
lokaler, utrustning och läkemedel på sin enhet/skola. I egenkontrollen ingår kontroll av
läkemedsdelsförråd, kylskåp avsedd för läkemedel och vaccin, arkivskåp för journaler och att
lokalen har utrustning för elevhälsans medicinska insatser. Detta dokumenteras i dokument
för egenkontroll. Verksamhetsberättelse omfattar ett läsår och är färdigställda. Innehållet i
verksamhetsberättelsen är beskrivning av bemanning, antal elever, mål och resultat utifrån
årsplanen för elevhälsans medicinska insatser samt antal elevbesök, hälsobesök och
vaccinationer. Underlaget från varje skola används för att systematiskt utvärdera elevhälsans
medicinska insatser under det gånga läsåret. Förutom våra kärnprocesser utvärderas också det
främjande och förebyggande arbetet utifrån årsplanen för det aktuella läsåret. Förbättringsområden
som lyfts fram blir mål i nästa års elevhälsoplan.

Avvikelserapportering
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker, tillbud, avvikelser och
vårdskador. Detta genom egenkontroller och avvikelserapportering. I arbetet med
avvikelserapportering och händelseanalyser finns rutiner för utredning, åtgärd och
uppföljning av inträffade händelser och tillbud. Att anmäla fel, brister och avvikelser är ett
led i att förbättra och utveckla verksamheten. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
avgör vilka avvikelser/negativa händelser som behöver ha återkoppling till verksamheten
och om avvikelsen är av den arten att den ska anmälas enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.
Vid de regelbundna skolsköterskemötena diskuteras de negativa händelserna och
avvikelserna. Under året har 37 avvikelserapporter skrivits. Rapporterna berör fyra olika
områden. Journalhantering/PMO, fördröjd/felaktig vaccination, fördröjd/uteblivna
uppföljningar av hälsokontroll och hälsobesök, extern leverans av vaccin.
Områden

Antal

Allvarlighetsgrad

Journalhantering/ PMO
Fördröjd/felaktig vaccination
Fördröjd /utebliven hälsokontroll
och besök
Extern leverans av vaccin

3
27

Måttlig
Betydande

5
2

Betydande
Måttligt

Ingen Lex Maria-anmälan har gjorts under 2018
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Resultat av egenkontroll och avvikelserapportering
Vid egenkontroll av lokaler på Tällberg, Ullvi och Gärde skola saknas adekvat utrustade
lokaler för elevhälsans medicinska insatser.
Journalhantering PMO: Skriven remiss har inte skickats. Fel elevjournal exporteras till annan
skola. Information om inflyttad elev har inte lämnats till skolsköterskan från skolans
administration samt att skolsköterska inte känt till rutin i PMO journalsystem.
Fördröjd/ felaktig vaccination: En felaktig given vaccination. Tjugosju försenade
vaccinationer som ordinerats vid hälsoundersökningen som de nyanlända barnen genomgått
på Leksands Vårdcentral. Fördröjd/ utebliven hälsokontroll: Tre ryggkontroller. En
hörselkontroll. Ett hälsobesök som uteblivit på tidigare skola samt ingen uppföljning på den
nya skolan.
Antalet avvikelserapporter återspeglar det som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen 2017
angående bristfällig skolsköterskebemanning pga sjukskrivningar på Sammilsdals skolan
samt det stora antalet nyanlända elever från andra länder som kom till grundskolan. Under
åren 2016–2017 tillsattes ingen personalförstärkning av skolsköterskebemanningen på
grundskolan. På Leksands Gymnasium förstärktes skolsköterskebemanningen för att erbjuda
elevhälsa till de ensamkommande flyktingarna.
Vilka åtgärder som genomfördes under verksamhetsåret 2018 för ökad patientsäkerhet
-

-

-

Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten varannan till var tredje vecka för
skolsköterskorna. Mötena är till för att informera, upprätthålla, utveckla och
kvalitetssäkra elevhälsans medicinska insatser. Kvalitetsarbete, riskanalys och
diskussioner genomförts för att vi ska förebygga negativa händelser, förbättra
verksamheten och skapa nya rutiner utifrån kända riskområden.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har under året haft regelbundna
samrådsmöten med verksamhetschefen för elevhälsan i Leksands kommun.
Lokala rutiner omkring ryggkontroll, skoliosmätning och vaccinationer har uppdaterats
och skapats under verksamhetsåret 2018.
Årsplanen/Årshjulet för skolsköterskornas arbete 2018/2019 uppdaterades under hösten
2018 tillsammans med verksamhetschefen och skolsköterskorna.
Egenkontroller gällande läkemedel och lokaler har genomförts.
Genomgång av delegationer gällande läkemedelslista i basapoteket samt de generella
direktiven vid överkänslighetsreaktioner från Dalarnas läkemedelskommitté.
Tillgång till skolläkare inom kommunen är 16 timmar inom avtal. Uppdelningen av
skolläkartimmar mellan skolorna har skett efter elevernas behov. Skolläkare deltar i
nätverk för skolläkare i Dalarna.
Fortlöpande kvalitetsarbete av dokumentationen i elevhälsojournalen PMO.
Hälsoenkäten ELSA används vid samtliga hälsobesök. Förskoleklass, årkurs 4, 7 och
årskurs 1 i gymnasiet.
Enligt avtal med Medicinskt Teknik, Landstinget/Region Dalarna kommer medicinteknisk
utrustning att servas och åtgärdas under hösten 2019.
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Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska deltar i Dalarnas nätverk för MLA.
Leksands kommun har avtal med vaccinationsregistret Svevac/Inera som är kopplat till
Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister NVR.
Loggkontroll i PMO journalsystemet genomförs enligt rutin.
Införandet av GDPR. Kontroll av blanketter som vi använder samt nya rutiner omkring
hur vi handskas med personuppgifter.

Utvärdering av verksamhetsåret 2018
I slutet på 2017 och i början på 2018 anställdes två nya skolsköterskor. Introduktion och täta
konsultationer för kollegorna präglade starten av verksamhetsåret. Vid halvårsskiftet avslutade MLA
sköterskan/verksamhetschef sin anställning. En ny skolsköterska anställdes på gymnasiet. En tidigare
anställd skolsköterska antog uppdraget som MLA sköterska utan verksamhetschefs ansvar och till
verksamhetschef utsågs avdelningschefen för grundskolan. Även detta verksamhetsår har påverkats
av den bakomliggande låga skolsköterske-bemanningen från 2015 och sjukskrivningar av olika
anledningar. Regelbundna, obligatoriska skolsköterskemöten för att kvalitetssäkra arbetet har
genomförts. Det kontinuerliga arbetet med att skapa och uppdatera rutiner och riktlinjer i enlighet
med gällande lagstiftning och rekommendationer intensifierades med bra arbetsinsatser från de
nyanställda skolsköterskorna. Socialstyrelsens Vägledning för Elevhälsan har varit en viktig
informationskälla. En kartläggning av verksamheten genomfördes i mars som visade att elevhälsans
medicinska insatser inte låg i fas med årsplaneringen på Sammilsdals skolan. Förseningen kunde
under året delvis avhjälpas med den ökad bemanning. Ca 75 hälsobesök för årskurs 8 genomföras
under vårterminen 2019. Övriga skolor har utfört elevhälsans medicinska insatser enligt årsplanen.
Under året har vi använt hälsoenkäten ELSA i samband med hälsobesöken. Enkätsvaren kommer att
sammanställas digitalt och redovisas lokalt och regionalt under år 2020. Enkäterna ingår i en
forskningsstudie som Landstinget/Region Dalarna startat. Det datatekniska felet hos Svevac/Inera
och NVR som påverkat våra registrerade vaccinationer blev löst den 3/12 2018.
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Skolsköterskebemanning
75 % skolskötersketjänst
Djura skola - 21 elever
Insjöns skola - 162 elever
Siljasnäs skola - 130 elever
30 % skolskötersketjänst
Tällbergs skola - 78 elever
Ullvi skola - 76 elever
75 % skolskötersketjänst
Åkerö skola - 420 elever
100 % skolskötersketjänst
Sammilsdalskolan - 504 elever
Grundsärskola - 12 elever
50 % skolskötersketjänst
Gärde skola - 78 elever
Siljansnäs skola - 120 elever
70% +75% skolskötersketjänst
Leksands gymnasium – elever 519
Gymnasiesärskola - 6 elever
Samtliga skolsköterskor anställda inom elevhälsans medicinska insatser i Leksands kommun
har adekvat specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterska) eller
barnsjuksköterskeutbildning.
Skolläkare
Avtalsanställning 16 timmar/månad.
Skolläkaren är specialistutbildad inom barn- och ungdomsmedicin.
PMO
En skolsköterska har uppdraget att administrera elevhälsojournalen PMO.
Fortbildning
Fortbildningsinsatserna har varit deltagande i skolsköterskekongressen i Göteborg. En
skolsköterska deltog på endagsutbildning i temat ätstörning i Falun. Skolsköterska på
gymnasiet har deltagit i drog-coachutbildning. Två skolsköterskor har deltagit i Dalarnas
nätverk för skolsköterskor, träffen berörde HBTQ frågor samt en heldags utbildning om HPV
vaccin som arrangerades landstinget Dalarna och Folkhälsomyndigheten.
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Övergripande mål och strategier för Elevhälsans medicinska insatser 2019
Mål




Elevhälsans medicinska insatser erbjuder hälso/sjukvård av god kvalitet och är
patient/elevsäker och att risker och avvikelser tidigt identifieras.
Elevhälsans medicinska insatser har viktad bemanning.
Att verksamheten följer uppdaterade och implementerade rutiner och riktlinjer.

Strategier






Fortlöpande se över rutiner och riktlinjer.
Regelbundna skolsköterskemöten för att kommunicera verksamhetens årsplan,
rutiner, riktlinjer och fortbildning.
Uppföljning av dokumentations rutiner i PMO.
I samband med att verksamhetsberättelse upprättas göra en kvalitetssäkring på alla
utförda hälsobesök och vaccinationer.
Egenkontroll av läkemedelsförråd och lokaler genomförs och dokumenteras vid läsårs
start.
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Trafikverket Region Mitt
Robin Mattsson
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Enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter för väg E16, Dalarnas län
Denna remiss gäller förslag till nya föreskrifter för väg E16, Dalarnas län samt
upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2012:28) om
hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län. Remissen omfattar
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter.
Remissvar
Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast den 26 september 2019.
Var vänlig ange Trafikverkets diarienummer TRV 2019/44399.
Frågor eller eventuella synpunkter skickas till:
trafikverket@trafikverket.se

Robin Mattsson
Enhet Trafikmiljö

Bilagor
Förslag till föreskrifter
Konsekvensutredning
Kartbilaga
Sändlista
Avesta kommun
Borlänge kommun
Destination Sälen
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Falu kommun
Gagnef kommun
Hedemora kommun
Leksands kommun
Ludvika kommun
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Malungs-Sälens kommun
Mellansvenska Handelskammaren, Dalarna och Gävleborg
Mora kommun
Motormännen
NTF
NTF Dalarna
Orsa kommun
Polismyndigheten i Dalarna
Regelrådet
Region Dalarna
Region Dalarna kollektivtrafikmyndigheten
Riksförbundet Enskilda Vägar
Rättviks kommun
Smedjebackens kommun
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Taxiförbundet
Sveriges Bussföretag
Sveriges MotorCyklister
Sveriges Åkeriföretag
Säters kommun
Vansbro kommun
Älvdalens kommun
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Trafikverket

TRVTFS :

Trafikverkets föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län;
beslutade den
Trafikverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket
trafikförordningen (1998:1276).
I stället för hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen
(1998:1276) ska den högsta tillåtna hastigheten på väg E16 i Dalarnas län vara enligt
följande.
Vägsträcka
mellan

och

Värmlands länsgräns

väg 511 Malung

90

väg 511 Malung

väg 26, 537 Vansbro

80

väg 26, 537 Vansbro

väg 537 Hulån

väg 537 Hulån

trafikplats Islingby

trafikplats Islingby

väg 850 Falun cirkulationsplats
Gruvrondellen

110

väg 850 Falun cirkulationsplats
Gruvrondellen

650 meter öster om trafikplats
Lönnemossa

80

650 meter öster om trafikplats
Lönnemossa

200 meter väster om väg 270
Ängelsfors

100

200 meter väster om väg 270
Ängelsfors

Gävleborgs länsgräns

km/tim

100
80

80

______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2019, då Trafikverkets föreskrifter
(TRVTFS 2012:28) om hastighetsbegränsning på väg E16 i Dalarnas län ska upphöra att
gälla.
På Trafikverkets vägnar
LENA ERIXON
Mats Sandgren
(Verksamhetsområde Planering)
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Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter
på väg E16, Dalarnas län enligt förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning
Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg E16 i Dalarnas län och befintlig föreskrift TRVTFS
2012:28 kommer då att upphävas.
E16 sträcker sig från Värmlands länsgräns till Gävleborgs länsgräns, men hastighetsöversynen avser E16
mellan Borlänge och Malung.
E16 är en Europaväg som börjar i Londonderry på Nordirland och slutar i Gävle i Sverige. Längden är
1 180 kilometer, varav 190 kilometer i Storbritannien, 630 kilometer i Norge och 360 kilometer i Sverige.
Inom Dalarnas län är sträckan ca 219 km lång.
I Sverige är E16 en svensk stamväg som ingår i Europaväg 16 och vägen infördes i Sverige formellt av FN
den 26 maj 2011. E16 förbinder Bergen och Oslo med Gävle. Vägen har varierande standard; kring städer
och på vissa sträckor på landsbygden är det bitvis motorväg, i övrigt landsväg och motortrafikled.
I den Regionala systemananlysen i Dalarna1 pekas E16 ut som ett av åtta funktionella gods- och
persontrafikstråk för väg genom länet. Vägen ingår också i Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät
för godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor samt kollektivtrafik. Vägen ingår också i
utpekat vägnät för rekommenderad färdväg för farligt gods.
På del av E16 i Dalarna, Dala Järna-Vansbro, byggs just nu mitträckesseparering, vägen ska vara färdig
byggd och invigas hösten 2019. Hastigheten på den delen av E16 kan då höjas från 90 till 100 km/tim. En
föreskrift behöver då tas fram som reglerar förändringen av hastigheten. Detta sammanfaller med
Trafikverkets regionala hastighetsöversyn för E16 vilket resulterar i att det nu tas ett helhetsgrepp om E16
i Dalarnas län och att en översyn av hastigheterna på hela sträckan utförs samtidigt.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

I nuvarande nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns också sträckan Borlänge-Djurås med
för ombyggnation till mitträckesseparering (åtgärden finns i den senare delen av planperioden). Denna
sträcka behöver därmed hastighetsanpassas i väntan på att vägen är ombyggd och hastigheten därmed
kan höjas till 100km/tim.
Berörda sträckor för förändring är delsträckorna 2, 3 och 4 i bifogad kartbilaga. Sträcka 2 mellan väg 511
Malung–-väg 26, 537 Vansbro föreslås få en hastighetssänkning från 90 till 80 km/tim. Delsträcka 3, väg
26, 537 Vansbro–väg 537 Hulån föreslås få en hastighetshöjning från 90 till 100 km/tim och delsträcka 4,
väg 537 Hulån–trafikplats Islingby föreslås få en hastighetssänkning från 90 till 80 km/tim. På
delsträckorna finns det lokala begränsningar via lokala trafikföreskrifter som innehåller högsta tillåtna
hastigheter 80 km/tim, 70 km/tim, 60 km/tim, 50 km/tim och 40 km/tim.
Sträckan genom Dalarna kommer att få kompletterande och stödjande trafiksäkerhetshöjande åtgärder
till hastighetsöversynen i form av fler trafiksäkerhetskameror. Redan idag finns ett antal
trafiksäkerhetskameror uppsatta och under 2019 kommer fler att sättas upp. Detta kommer att öka
trafiksäkerheten ytterligare på vägen och bidra till ökad regelefterlevnad.
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med att anpassa
hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. Förslaget var en del i en bred remiss som skickades ut
till länsplaneupprättare, kommuner m.fl. under mars-maj 2016. Efter det har vissa revideringar ha skett.
Bland annat har tidplanen anpassat efter när åtgärder, i det här fallet Dala Järna-Vansbro, är färdig och
sträckornas start- och slutpunkter har setts över för att öka logiken i hastighetsbegränsningarna och
minska plottrigheten med olika hastighetsgränser. Därtill har även sträckor som planeras för ombyggnad
till mötesseparerade (och därmed få ökade hastigheter) inkluderats, i det här fallet Borlänge-Djurås,
vilket innebär att hastigheten på den sträckan anpassas efter vägens nuvarande standard i väntan på

1 Regional Systemanalys Dalarna – underlag för transportinfrastrukturplanering, Region Dalarna 2016-1207
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ombyggnation. Mer information om denna remiss samt Trafikverkets sammanfattande kommentarer till
inkomna remissyttranden: http://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverketsuppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/remisser/remiss-for-anpassning-avhastighetsgranserna-pa-vagarna/
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fastställd genom beslut i riksdagen.
Den är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem.
I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i
dess anda innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att ingen på
sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Ansvaret för säkerheten delas mellan de som utformar och
de som använder vägtransportsystemet.
Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard innebär:


att vägar utan mittseparering med måttlig och betydande2 trafik ska ska ha högsta tillåtna
hastighetsbegränsning 80 km/tim



att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade funktionellt prioriterade
vägnätet



att hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen för luftkvalitet



att riktvärden för buller inte bör överskridas



att anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska måluppfyllelsen

Referenshastigheten på en väg eller del av väg bestäms av olika faktorer och framgår av Vägars och gators
utformning, VGU, som används vid ny- eller ombyggnation. Undantag från VGU kan göras för befintlig
väg av trafiksäkerhets-, framkomlighets- eller miljöskäl.

Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå?
Delsträckorna 2 och 4, se tabellen nedan, är av låg standard och uppfyller inte de krav som krävs för den
nuvarande hastighetsbegränsningen 90 km/tim. Dessa sträckor finns inte med i planer för ombyggnad till
mötesseparation. Sträckorna sänks därför till 80 km/tim.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens
standard då det med anledning av avsaknad från mötesseparering kan innebära en förhöjd risk för
mötesolycka med svårare skadeföljd. 80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av
högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allt för allvarliga konsekvenser. Därför behöver
hastighetsgränsen sänkas till 80 km/tim på vägar som saknar fysisk mötesseparering och har måttlig eller
betydande trafik. Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med 2000 fordon per
dygn eller mer.
Delsträcka 3 i förslaget håller på att byggas om med mötesseparering och kan därför höjas från 90 till 100
km/tim. Trafikverket vill med regleringen uppnå att de samhällsekonomiska vinsterna med att bygga en
väg med högre säkerhetsstandard inte går förlorade.
Delsträcka 4 i tabellen nedan håller inte den standard som krävs för den nuvarande
hastighetsbegränsningen 90 km/tim. Sträckan Borlänge-Djurås (som ingår i delsträcka 4 i tabellen
nedan) finns med i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 för ombyggnad till mötesseparerad
väg och därmed kan hastigheten vid färdigställandet höjas till100 km/tim. Hastigheten sänks dock nu
från 90km/tim till 80 km/tim i väntan på ombyggnationen. Trafikverket vill med regleringen uppnå att
hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens nuvarande standard.

2

Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar med en årsmedeldygnstrafik på 2000 fordon eller
mer per dygn år 2025.
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Förslag till hastighetsbegränsningar
Förslag på hastighetsbegränsningar förändrade eller oförändrade, för hela vägen.
#

Sträcka

Sträckans
totala längd
(km)

Justeringens totala
längd (km)

Hastighet
(km/tim)

Ny
hastighet
(km/tim)

1

Värmlands länsgräns–
väg 511 Malung

27,6

0

90

90

2

väg 511 Malung–-väg 26,
537 Vansbro

46

30

90

80

3

väg 26, 537 Vansbro–väg
537 Hulån

6,5

6,5

90

100

4

väg 537 Hulån–
trafikplats Islingby

83,5

56,9

90

80

5

trafikplats Islingby–väg
850 Falun
cirkulationsplats
Gruvrondellen

16,5

0

110

110

6

väg 850 Falun
cirkulationsplats
Gruvrondellen–650
meter öster om
trafikplats Lönnemossa

14,9

0

80

80

7

650 meter öster om
trafikplats Lönnemossa–
200 meter väster om väg
270 Engelsfors

19,6

0

100

100

8

200 meter väster om väg
270 Engelsfors–
Gävleborgs länsgräns

4

0

80

80

Förslaget resulterar i en ökad restid på hela sträckan, för fordon som får framföras i högsta tillåtna
hastighet. Restiden ökar teoretiskt med 6,8 minuter.

TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Observera att nedan beskrivna kostnader och konsekvenser utgår från hela föreskriften.

Lokala trafikföreskrifter
Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det finns lokala trafikföreskrifter om
hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som påverkar hastighetsbegränsningen lokalt. Dessa
redovisas ej gällande samtliga delsträckor i tabellen ovan.
På sträckan Malung–Borlänge finns idag lokala trafikföreskrifter som påverkar flödet och framförandet av
fordon utmed vägen. I samband med aktuellt förslag har Trafikverket för avsikt att se över sträckorna för
att samlat minska plottrigheten för trafikanterna och i de fall det är aktuellt ansöka till beslutande
myndighet om förändring.

Alternativa lösningar
Det finns inga alternativa lösningar. Den säkerhetsstandard som sträckorna har innebär att de föreslagna
hastighetsgränserna måste införas.
Investeringen på sträckan Borlänge–Djurås kan inte genomföras i snabbare takt och samfinansiering för
tidigareläggande av åtgärden är inte aktuellt. Sträckan behöver därmed sänkas i väntan på
ombyggnationen.
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Att bygga om vägar till mötesfria med mitträcke är omfattande investeringar och det görs noggranna
prioriteringar av vilka vägsträckor som ska byggas om. För övriga sträckor på E16 i Dalarnas län finns det
inga åtgärder i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 för mötesseparering.
Trafikverket kommer under 2019-2020 genomföra en utredning på E16 från Djurås till Malung, för att
utreda brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet på sträckan, inför framtida revideringar av Nationell plan.

Vilka som berörs av regleringen
Alla trafikanter som använder den aktuella vägen och andra som vistas i närheten berörs av regleringen.

Kostnader och andra konsekvenser
Hastighetsförändringen utförs i syfte att förbättra trafiksäkerheten och sträva mot Nollvisionen samt
gällande etappmål för trafiksäkerhet genom att minska risken för att dödas eller skadas allvarligt.
Trafiksäkerhet och miljö är ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till
dålig trafiksäkerhetsstandard eller stor miljöpåverkan.
Gällande författningar för vägsäkerhet (lag, förordning, föreskrift) gäller för vägar och vägprojekt som
ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige. Trafikverket har valt att följa författningarna för alla vägar med
vägnummer upp till och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT. Författningarna
innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för
vägtrafikanter.
De kostnader som de föreslagna föreskrifterna resulterar i utgörs till största del av administration
(kostnaderna för tillkännagivandet av föreskrifterna såsom sägs i 10 kap. 13 § trafikförordningen
(1998:1276) ) samt utmärkning (skyltning) av föreskrifterna.
En EVA- kalkyl (Effekter vid VägAnalyser) har gjorts för hela sträckan under våren 2019. Kalkylperioden
är 15 år. Resultatet från analysen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att anpassa hastigheten
från 90 till 80 km/tim på föreslagna sträckor. De positiva effekterna för ökad trafiksäkerhet och minskade
utsläpp av koldioxid överväger de negativa effekterna för försämrad restid. Den totala samhälleliga
vinsten vid den här hastighetsförändringen beräknas till 40,7 miljoner kr.
Trafiksäkerhet
Hastighetssänkningen är en trafiksäkerhetsåtgärd vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt
utmed vägen kommer att minska. Risken att dö minskar med cirka 10-15 % genom att sänka
hastighetsgränsen från 90 till 80 km/tim.
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Idag finns ett antal trafiksäkerhetskameror redan på E16. Dessa kommer att kompletteras med flera
under 2019, vilket kommer att öka trafiksäkerheten ytterligare på vägen och bidra till ökad
regelefterlevnad.
Tillgänglighet
Hastighetssänkningen kommer att ge något ökad restid för huvudsakligen persontrafik. Hastighetens
påverkan på restid finns att läsa om här: https://www.trafikverket.se/resa-ochtrafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighetsgranser-pa-vag/Nyahastighetsgranser/Hastighet-och-restid/
Restiden på sträckan beräknas öka med 50 sekunder/mil för personbilar, bussar och lastbilar utan släp,
vilket innebär 6,8 minuter för hela sträckan.
Det finns en oro från kommuner längs sträckan att hastighetssänkningen kommer att påverka arbets- och
skolpendling negativt till följd av de ökade restiderna. Det kan ha en negativ effekt för regionförstoring
och kompetensförsörjning. Det finns dock inget svar på vilka effekter restidökningen kommer att få.
Enligt akademisk utvärdering (se nedan) kan en försämring i tillgänglighet både få positiv och negativ
påverkan på en orts ekonomi. Exempelvis kan längre restid medföra att fler väljer att arbeta och handla i
den egna orten, det kan även medföra att människor väljer att inte resa dit eller flytta därifrån.
Det finns även farhågor att restidsförlängningen kan påverka besöksnäringen i Malung–Sälen. Även dessa
effekter är oklara. Det kan ha en negativ inverkan i och med en något längre restid till besöksmålet.
Samtidigt kan ökad trafiksäkerhet ha en positiv inverkan och gör att fler väljer att resa dit.
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Sträckan trafikeras av buss i linjetrafik. Konkurrenskraften för buss jämfört med biltrafik blir oförändrad
eftersom hastighetssänkningen gäller båda. Dock är det sällan bussar har en medelhastighet på
90km/tim, varpå konkurrenskraften kan anses öka för busstrafik jämfört med biltrafik. Kollektivtrafik
med buss gynnas också av en jämn trafikrytm.
Föreskriften påverkar inte restiden för lastbil med släp.
Föreskriften innebär en minskad plottrighet, dvs. färre antal hastighetsnivåer, vilket ökar logiken i
hastighetssättningen och gör det lättare för förare att följa.
Effekter för regional utveckling
Akademisk utvärdering3 av förändrad tillgänglighet i vägnätet visar att det inte finns en enhetlig bild över
effekterna av en tillgänglighetsförändring och att det är viktigt att skilja mellan effekter på kort och lång
sikt. En tillgänglighetsförsämring kan leda till både ökad och minskad ekonomisk aktivitet i en region,
eftersom det både kan leda till en försämrad arbetsmarknad och till att nya affärsmöjligheter uppstår.
Utvärderingen belyser att hastighetssänkningar i många fall ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan
vara mer motiverat för att öka trafiksäkerheten än en motsvarande väginvestering för vägar med låga
trafikvolymer.
Utifrån detta underlag anser Trafikverket att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens för
regional utveckling.
Miljö
En hastighetssänkning på 10 km/tim ger en sänkning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde).
Föreskriften innebär minskade utsläpp av växthusgaser. Minskningen på de här sträckorna beräknas till 2
852 ton CO2 under kommande 15 år enligt genomförd EVA-kalkyl.

Hastighetshöjning för sträckan Dala Järna- Vansbro
Hastighetsförändringen för sträckan mellan Dala Järna och Vansbro utförs till följd en
trafiksäkerhetshöjande åtgärd på sträckan i form av mötesseparering. Hastighetsförändringen utförs i
syfte att förbättra tillgängligheten och sträva mot transportpolitisk måluppfyllelse. Trafiksäkerhet är ett
ramvillkor för tillgänglighet, vilket innebär att tillgänglighet inte får leda till dålig trafiksäkerhetsstandard
eller stor miljöpåverkan.
Trafiksäkerhet
Hastighetsförändringen utförs i kombination med trafiksäkerhetsåtgärden mötesseparering mellan Dala
Järna–Vansbro, vilket innebär att risken att dödas eller skadas allvarligt utmed vägen kommer att
minska, därmed kan hastigheten höjas till 100 km/tim.
TMALL 0413 Konsekvensutredning hastighet v 2.0

Tillgänglighet
Hastighetsförändringen på sträckan Dala Järna-Vansbro kommer att ge en minskad restid för
huvudsaklingen persontrafik. Hastighetens påverkan på restiden går att läsa om här:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Hastighetsgranser-pa-vag/Nyahastighetsgranser/Hastighet-och-restid/.
Restiden beräknas minska med 24 sekunder för personbilar, bussar och lätta lastbilar utan släp på
sträckan. Tunga lastbilar med släp påverkas ej.
Miljö
En hastighetshöjning på 10 km/tim ger en ökning av bullernivån med 1-2 dBA (schablonvärde).
Föreskriften innebär en negativ effekt på utsläpp av växthusgaser.
Sammanfattning:
Utifrån ovan redovisade sammantagna konsekvenser bedöms de föreslagna hastighetsförändringarna
vara välmotiverade.
3

Westin, L. et al. (2011) Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - En makroanalys. Trafikverket (2017:088)
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De nya hastigheterna innebär en anpassning till vägens säkerhetsstandard och kommer att ge goda
trafiksäkerhetseffekter. Sänkt hastighet ger även positiva miljöeffekter. Trafikverket är medveten om att
sänkningen leder till något ökade restider, men det är viktigt att hastigheten överensstämmer med vägens
standard. Lastbilstrafiken kommer inte att påverkas av hastighetssänkningen eftersom den högsta tillåtna
hastigheten för den kategorin är 80 km/tim.

Överrensstämmelse med EU-rätten
Förslaget är av nationell karaktär och överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande och informationsinsatser
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2019-11-01.
Föreskrifterna kungörs i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS som finns i den rikstäckande databasen,
RDT.
2019-06-14
………………………………………….

………………………………………….

Robin Mattsson

Johanna Ingre

Trafikingenjör

Samordnande samhällsplanerare

Bilagor
Karta
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Förslag till trafikföreskrift
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1
2

5

3

7

4

1. Värmlands länsgräns - väg 511 Malung
2. Väg 511 Malung - väg 26, 537 Vansbro
3. Väg 26, 537 Vansbro-väg 537 Hulån.
4.Väg 537 Hulån - trafikplats Islingby

5. trafikplats Islingby - väg 850 Falun
cirkulationsplats Gruvrondellen
6. Väg 850 Falun cirkulationsplats Gruvrondellen - 650 meter öster om trafikplats Lönnemossa
7. 650 meter öster om trafikplats Lönnemossa - 200 meter väster om väg 270 Ängelsfors
8. 200 meter väster om väg 270 Ängelsfors - Gävleborgs länsgräns
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8

80 km/tim

90 km/tim

100 km/tim

110 km/tim

1. Värmlands länsgräns - väg 511 Malung
90 km/tim

511

1

Värmlands länsgräns
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2. Väg 511 Malung - väg 26, 537 Vansbro
80 km/tim

511

2
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Nybyggd sträcka mellan Dala-Järna och Vansbro.
3. väg 26, 537 Vansbro-väg 537 Hulån. 100 km/tim

3

284

4.Väg 537 Hulån - trafikplats Islingby
80 km/tim

Hulån

4

Trafikplats Islingby

285

5. trafikplats Islingby - väg 850 Falun cirkulationsplats Gruvrondellen
110 km/tim
850

5

Trafikplats Islingby
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6. Väg 850 Falun cirkulationsplats Gruvrondellen - 650 meter öster om trafikplats Lönnemossa
80 km/tim

6
850

Trafikplats Lönnemossa

69
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7. 650 meter öster om trafikplats Lönnemossa - 200 meter väster om väg 270 Ängelsfors
100 km/tim

Trafikplats Lönnemossa

7

69
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8. 200 meter väster om väg 270 Ängelsfors - Gävleborgs länsgräns
80 km/tim

8
270

Gävleborgs länsgräns
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-03
Individnämnden

§ 185

Dnr 2019/9

Rapportering ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen samt 9 § LSS – vård och omsorg
kvartal 2/2019
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 § 6 punkten
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 andra kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Referens

2019-08-21

Dnr 2019/9

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2019 –
vård och omsorg
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 § 6 punkten
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 andra kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera.
Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-21
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen
Blomberg
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-03
Individnämnden

§ 186

Dnr 2019/10

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen – IFO kvartal 2/2019
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 § 6 punkten
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 andra kvartalet 2019 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera.
Ärende 1 – man
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26
Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks
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Datum

Referens

2019-08-26

Dnr 2019/10

Individ- och familjeomsorgen
Johan Jobs, 80660
johan.jobs@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2019 –
individ- och familjeomsorgen
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 § 6 punkten
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 2:a kvartalet 2019 finns 1 ej verkställda beslut att rapportera.
Ärende 1 – man
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-08-26
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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Datum

Referens

2019-09-10

Dnr 2019/28

Verksamhetsstöd
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Firmatecknare för Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Nytt beslut om firmatecknare för kommunen behöver fattas med anledning
av att sektorchef verksamhetsstöd, Lennart Ljungemo, avslutar sin
anställning i kommunen. Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat
28 januari 2019, får följande personer, två i förening, teckna kommunens
firma.


Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),



Kommundirektör Göran Wigert, samt



Biträdande kommundirektör Lennart Ljungemo.

Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt.
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och
kommunala myndigheter.
Sektorns bedömning
Det är att föredra att det finns fler firmatecknare än två, för att kunna hantera
den dagliga verkställigheten i kommunen.
Maria Bond är tillförordad sektorschef för verksamhetsstöd. I och med detta
bör rätten att teckna firman vara tidsbegränsad till den tid som förordnandet
gäller, det vill säga till den 31 december 2019. I övrigt saknas anledning att
ändra vilka som får teckna kommunens firma och i vilka former.
Förslag till beslut
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma.


Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C),



Kommundirektör Göran Wigert, samt



Tf sektorschef Maria Bond.

2. Rätten för tf sektorschef Maria Bond att teckna kommunens firma är
tidsbegränsad till den 31 december 2019.
3. Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt.
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4. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till
statliga och kommunala myndigheter.
5. I samband med beslutet enligt första till punkten upphör
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2019-01-28, § 12, att gälla.
Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-10
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Samtliga sektorschefer
Ekonomiavdelningen
Administrativ service
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Sammanträdesordning 2020
Allmänna utskottet,
kl. 13.00

Kommunstyrelsen,
måndagar kl. 13.00

Kommunfullmäktige,
måndagar kl. 18.30

20 januari
10 februari
16 mars
21 april (tisdag)
14 maj (torsdag)
13 augusti (torsdag)
7 september

27 januari
9 mars
6 april
11 maj
17 juni (onsdag)
31 augusti
29 september
(tisdag)
9 november
7 december

17 februari
4 maj
8 juni
21 september
19 oktober

12 oktober
5 november (torsdag)
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Datum

Referens

2019-09-10

Dnr 2019/27

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:
Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och
bostadsanpassare:


Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-07-012019-08-31



Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-07-01-2019-08-31

Miljöchef och miljöinspektörer:


Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2019-07-012019-08-31

Trafik


Parkeringstillstånd 2019-06-01-2019-08-31



Trafik - transportdispens Norsbro. Ansökan om förlängd
transportdispens, dnr 2019/917



Trafik - transportdispens tunga fordon. Ansökan om transportdispens –
Norsbro, dnr 2019/918



Trafik – tillstånd blomlådor. Ansökan om blomlådor som farthinder –
Hedbergsvägen 3-9, dnr 2019/919



Trafik – transportdispens tungt fordon, dnr 2019/920



Trafik – yttrande transportdispens. Begäran om yttrande om tung, bred
och lång transport, dnr 2019/922



Trafik – yttrande transportdispens. Begäran om yttrande bred transport,
dnr 2019/1001
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Trafik – yttrande transportdispens. Ansökan om transportdispens –
Norsbro, dnr 2019/918

Fritid


Personalärenden 1-4/2019, fattade av enhetschef fritid ute, Markus
Andersson

Sektor lärande och stöd
 Beslut 4-12/2019, fattade av rektor Silva Christmann
Sektor vård och omsorg
Personalärenden
 Enhetschef Karin Lundström Johansson, lista nr 2/2019
 Enhetschef Karin Lundström Johansson, lista nr 3/2019
 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 6/2019
 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 3/2019
 Enhetschef Madelene Berg, lista nr 2/2019
 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 6/2019
 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 5/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 4/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 5/2019
Sektor verksamhetsstöd
 Personalärenden 1-4/2019, fattade administrativ chef Andriette
Ivarsson
Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-08-22


Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-08-27



Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt
sammanträdesprotokoll daterat 2019-09-02



Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll
per 2019-09-02

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-XX
Delegeringslistor och protokoll
Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
och listor per den 10 september 2019.
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Datum

2019-09-10
Leksands kommun

Referens

Sida

Dnr 2019/27

3(3)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-09-10
Delegeringslistor och protokoll
Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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