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Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 2020 till 

revisorerna för granskning.

2020/1224

3 Taxor och avgifter sociala sektorn 2021
Förslag till beslut

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

förslaget
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands 

kommun för 2021 i enlighet med regeringens 
rekommendation för 2021.

3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2021 och 
ersätter tidigare maxtaxa.

2020/924
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4 Budget 2021-2023
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 

kronor per skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för 

budget 2021–2023 samt investeringsbudget 2021–2024.
3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av 

kommunsektorns nya ekonomiska situation ompröva de 
nuvarande finansiella målen.

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag med budget i 
balans inför 2022.

Alliansens förslag till budget kommer att lämnas innan 
sammanträdet.

2020/478

5 Ny sporthall i Leksands kommun – fas 2
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Inleda fas 2 av byggnationen av ny sporthall, i enlighet med 

gällande kontrakt.

2016/462

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 med årsprognos

Beskrivning av ärendet
Resultatet för perioden är 29,6 mkr för kommunen och 43,3 för 
kommunkoncernen. Den ekonomiska prognosen för kommunen visar på ett 
överskott på 3,5 miljoner kronor (mkr). Helårsprognosen för kommunen är 
ca 15 miljoner bättre än budget vilket i huvudsak förklaras av ökade 
statsbidrag på grund av pandemin och ersättning för sjuklönekostnader. 
Sektorerna förväntas göra ett underskott på -1,9 mkr under året. 
Verksamheten har i stor uträckning påverkats av covid-19.
Prognosen för investeringar är 127,5 miljoner kronor jämfört med budget 
207 mkr. Avvikelserna beror på investeringar som inte hunnit genomföras 
men även på lite lägre kostnader för särskilda boende i Tibble. 
2/5 finansiella mål nås, orsaken till att målen inte nås är framförallt de stora 
investeringarna samt att överskottsmålet inte nås. 
Den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen redovisas men utvärderas inte per 
delårsbokslutet då många indikatorer kommer efter delårsbokslutet.

Förslag till beslut
Att godkänna delårsrapporten.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomiavdelningen
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Sammanfattning
Verksamheten har under perioden i stor utsträckning präglats av covid-19. Coronapandemin har 
prövat verksamheterna men även påverkat de flesta kommuninvånare på ett eller annat sätt. I 
delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 29,6 mkr, och koncernen 43,3 mkr. 
Resultatet vid delår speglar inte fullt det prognostiserade årsresultatet då semesterlöneskulden ökar 
under hösten vilket kostnadsbelastar verksamheten löpnade. 

Det prognostiserade resultatet för kommunen på helår är ett överskott på 3,5 mkr vilket skulle 
innebära en resultatförbättring med ca 15 mkr jämfört med prognos. Den huvudsakliga anledningen är 
ökade statsbidrag samt kompensation för sjuklönekostnader, men även lägre utvecklingstakt och 
omprioriteringar i verksamheten med anledning av pandemin. Även investeringstakten har påverkats 
under året och prognosen ligger på ca 60 % utnyttjade av beviljad ram.  Årets prognos är osäker då 
prognosen för skatteintäkter svängt kraftigt under året.  En annan osäkerhet är personalkostnader i 
form av ökad semesterlöneskuld då många verksamheter hade begränsningar kring semester under 
sommaren för att klara bemanningen. Den uppskjutna lönerörelsen är ytterligare en osäkerhet, där 
kommunen i prognosen utgått från att förhandlingarna kommer avslutas under året och att lönekomp 
därmed kommer betalas ut. 

Leksandsbostäder redovisar ett positivt resultat på +15,9 mkr och prognostiserar ett resultat på -14,0 
jämfört ed budgeterade +7,2. Orsaken är i första hand lägre kostnader fr upplåning men även lägre 
taxeburna kostnader. 

Leksand Vatten gör ett resultat på -2,3 mkr under perioden och prognosisterar ett underskott på 9,3 
mkr på helåret mot budgeterat -4,9. Underskottet kommer bokföras mot tidigare års upparbetade 
vinster. 

Kommunens vision
Arbetet vägleds fortfarande av den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna visionen för 
kommunen, Vision 2025, om att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”:

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har påverkat hela förvaltningen och satt organisationen på prov då förvaltningen har varit 
tvungen att hitta nya vägar att arbeta, att omprioritera arbetet och arbeta mer sektorsövergripande. 
Stora omställningar har gjorts i synnerhet inom sociala sektorn, där äldreomsorgen varit särskilt 
belastad. Men även skolan gjorde under våren olika anpassningar och ställde om verksamheten till 
distans- och fjärrundervisning. Årets student och skolavslutningar skedde på ett anpassat sätt men 
ändå med visst gemensamt firande klassvis. Kommunens kommunikationsavdelning har arbetat 
intensivt med kommunikation både internt och externt och samverkan med frivilligorganisationer 
såsom som Svenska kyrkan för att stödja äldre med handling och inköp vilket har fungerat väl. 
Särskilda insatser sattes även i in samband med skolavslutningen för att motverka social oro. 

Pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för många medarbetare. Vi kan redan nu konstatera 
att den rådande situationen har haft påverkan på verksamhetens kvalitet och resultat. Många 
ordinarie arbetsuppgifter har blivit liggande under arbetet med pandemin och det kommer inte vara 
möjligt att hämta in detta under hösten, utan det kommer vara ett långsiktigt arbete för att undvika 
ytterligare stress och belastning på kommunens medarbetare. Exempel på verksamhet som har haft 
direkt påverkan av pandemin är antalet besökare till Leksandshallen, Kulturhuset och Granberget som 
alla tre ser en kraftig nedgång jämfört med 2019. Detta påverkar det ekonomiska resultatet med 
minskade externa intäkter. Våra särskilda boende har haft besöksförbud sedan tidig vår, vilket 
påverkar de boende som inte haft samma möjlighet att få besök av sina nära och kära. Hantverkare 
har inte kunnat utföra planerat underhåll på grund den särskilda försiktighet som kommunen valt att 
iaktta. 

Uppföljningar har blivit försenade eller inte kunnat genomföras alls, exempelvis har skolsköterskan på 
gymnasiet fått gå in och stötta i sociala sektorn och har inte kunnat genomföra alla hälsobesök med 
eleverna. Kulturskolan har minskat antal elever vilket med största sannolikhet beror på att de inte 
kunnat ha besökande verksamhet på skolorna. Flera kulturevenemang har ställts in och 
midsommarfirandet blev digitalt och nådde därmed kanske en delvis en ny målgrupp.

Men en del av verksamheten har samtidigt rullat på enligt plan. Bland annat har det nya 
sammanslagna högstadiet på Samilsdalskolan startat upp, och byggnationen av det särskilda boendet i 
Tibble går fort framåt och det nya konstgräset finns på plats på Siljansvallen. 

Det kommer vara viktigt att ta tillvara på de erfarenheter pandemin gett oss. Den digitala utvecklingen 
har gått fort framåt och användandet av Teams som arbetsverktyg är idag en naturlig del av vardagen 
för många. Förvaltningen har hittat nya och effektivare kommunikationskanaler för att snabbt nå ut till 
chefer och medarbetare, bland annat har digitala informationsmöten och filmer fått bra 
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genomslagskraft. Det har också visat sig att organisationen klarar av att snabbt ställa om när det 
verkligen krävs. 

Leksands bostäders verksamhet har hittills inte påverkats av pandemin men Leksand vatten har känt 
av minskade intäkter som en följd av pandemin. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Fullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. God ekonomisk 
hushållning innebär god måluppfyllelse av finansiella- och verksamhetsmässiga mål. Både de 
finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen sätts inom ramen för de riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om under 2015 och delvis reviderades 2019.

Utvärdering av de tolv verksamhetsmässiga målen sker i huvudsak årsredovisningen då många 
indikatorer mäts efter delårsrapporten. 

Av de finansiella målen är prognosen att kommunen vid årets slut når två av fem mål. Baserat på detta 
är bedömningen att kommunen inte når sina mål för god ekonomiska hushållning. 

Verksamhetsmässig måluppfyllelse
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för 
kommunens arbete.

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. 
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

förskolan. 
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 

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

arbetsmarknadens behov. 
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- 

och friluftskommuner – med fokus på barn och unga. 
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

kommunens service och tillgänglighet. 
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling 

av mark och infrastruktur i hela kommunen. 
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande 

kommunala/regionala samarbeten. 

Inledande förklaringar 
50 indikatorer har tagits fram till de 10 politiska målen 2020. 23 av indikatorerna har nationell 
jämförelse. 

25 % (Övre 
kvartilen)

50 %
25 % (Lägre 
kvartilen)
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Målnivån bedöms i grönt, gult och rött. Vid nationell jämförelse innebär grön nivå den övre kvartilen, 
25 procent bästa, av jämförande kommuner, gul nivå innebär mitten, 50 procent mittersta, bland 
jämförande kommuner och röd nivå innebär den lägsta kvartilen, 25 procent sämsta, av jämförande 
kommuner.

Väl godkänt Godkänt Icke godkänt

När förvaltningen gör egna mätningar är nivåerna för grönt, gult och rött olika beroende på målnivå. I 
materialet presenteras resultat för 2019 om det finns. 

De relativa målnivåerna har kompletterats med absoluta målnivåer, där det är möjligt och 
meningsfullt. Dessa finns angivna direkt under de relativa procenttalen (kvartilerna).

Indikatorerna som är kopplade till skolans nationella styrdokument har kompletterats med absoluta 
målnivåer gällande tre indikatorer. Generellt utgår man från att en 100 procentig målnivå gäller 
utifrån de nationella styrdokumenten. Det går dock att följa ökningar och minskningar i resultatet för 
de relativa målnivåerna, då dessa även presenteras som absoluta tal under respektive års resultat.

Mål och indikatorer 

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

För källan anges vilken 
myndighet/organisation 
som inhämtar data.

I Kolada redovisas kommunens placering relativt till övriga 
(290) kommuner, enligt modellen: 25% bästa = grönt, 25% 
sämsta = rött och 50% i mitten = gult.

Som komplement till de relativa målnivåerna i Kolada presenteras också absoluta målnivåer enligt 
färgskalan grönt, gult och rött. Målnivåerna redovisas i olika enheter och i varierande nivåer beroende på 
vad indikatorn mäter.  Vid dessa fall anges källan som egen mätning.

Resultat 
2019 Målnivå Målnivå Målnivå Källa

45% 25% (Övre 
kvartilen) 50% 25% (Lägsta 

kvartilen) MFS

>51% 25-51% <25% Egen 
mätning

Andel miljöbilar i kommunorganisationen
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18,8 % 21 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAEkologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel %

18,8 % 21 % >30% 25-30% <25% Egen 
mätning

Matsvinn Gästishallen, gram per 
portion

Varierar 
mellan 

20-35 gr/dag

Ingen 
mätning

<35 gr 35-70 gr >70 gr Egen 
mätning

Utveckling av sopsäcksvikt efter 
källsorteringsprojekt

Ingen 
förbättring

Ingen 
mätning

>10% 1-10% <1% Egen 
mätning

Förra året 
publicerades 

v.17

45 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

MFSAndel miljöbilar i 
kommunorganisationen

100%* 100%** >51% 25-51% <25% Egen 
mätning

* Två elbilar och resterande flotta tankas med HVO100. 
**Andra halvåret 2019 kördes kommunens bilpark med HVO100

Kommentarer/analys till resultatet:
 Andelen ekologiska livsmedel till och med 30 juni är 18,8%, vilket är en minskning med drygt   

2 % -enheter under 2019. Ekologiska varor som används är i huvudsak mjölk, fil, bananer, 
hårdbröd, krossade tomater och havregryn. Att förvaltningen inte når en högre målnivå beror 
på att ekologiska livsmedel är dyrare än övriga livsmedel och att den budgetram som ligger 
inte räcker till mera. Det är svårt att göra en exakt beräkning av kostnaden för att nå en andel 
på 30 %, men förvaltningens bedömning är att det skulle kosta ytterligare cirka 200 tkr att 
närma sig målnivån. Kostavdelningens bedömning är att inköp av ekologisk köttfärs, pasta och 
ris skulle kosta cirka 330 tkr/år.

 Det dagliga matsvinnet i Gästishallen varierar mellan 25-35 gram per portion och det innebär 
grön målnivå. Matsvinnet följs upp varje dag och resultatet sätts upp i matsalen för att 
medvetandegöra eleverna. 

 Förvaltningen har två elbilar och 91 dieselbilar som ska tankas på HVO100.
 Källsorteringssystem i kommunens verksamheter finns redan sedan tidigare. De fungerar dock 

olika bra på olika platser. För att införa ett system som fungerar överallt behöver det anpassas 
och berörd personal ändra beteende. Källsortering i kommunhuset ska vara genomfört sista 
september 2020. Efter kommunhuset kommer projektet att se över och anpassa systemet hos 
kommunens övriga verksamheter. Under projektets första fas, då kommunhusets avdelningar 
informerades om källsorteringen och systemet i huset (hösten 2019 till januari 2020) vägdes 
avfallet tre gånger av städavdelningen. Resultatet visade inte någon viktminskning. Ingen 
jämförbar vägning har kunnat genomföras då många medarbetare har arbeta hemma sedan 
mars på grund av pandemin.  
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Åtgärder/planerade insatser:
 2021 ska en ny upphandling av livsmedel göras och inför den ska förvaltningen ha en dialog 

med politiken om förväntningar och krav.
 För att minska matsvinnet ytterligare är en idé att skapa ett gemensamt arbete med skolan för 

att säkerställa att alla jobbar mot samma mål. 
 Arbetet med att ta fram nya miljömål pågår. Ett förslag på naturplan har tagits fram. 
 En hållbarhetsgrupp med representanter från flera sektorer träffas regelbundet. Inga möten 

har ägt rum sedan pandemin började. Innan dess genomfördes ett möte i januari. 

2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social 
hälsa samt motverka missbruk och utanförskap

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

96 % Ingen 
mätning

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKL/egen 
mätning

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i 
skolan

85,3% 87 % >90% 70-90% <70% Egen 
mätning

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus 
på rasterna

3,91 3,89 >3,9 3,5-3,9 <3,5 ELSA

Elever i åk 8: Känt sig nedstämd LUPP 2021 34,6% <15% 15-30% >30% LUPP/
Egen 

mätning

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
dricker alkohol

Våren 2021 19,2% <30% 30-40% >40% ELSA

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
provat på narkotika

Våren 2021 3,1 % <3% 3-7% >7% ELSA

Unga som ingår i KAA som andel av 
invånare 16-19 år

9,4 % 7,7 % <5% 5-10% >10% Egen 
mätning

Placeringar antal, vuxna 
missbrukare

6 st aug 8 st <15 16-29 >30 Egen 
mätning

Juni 2021 34,2% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCBKöp av vård för vuxna med 
missbruk, andel %

Juni 2021 34,2% <25% 25-50% >50% Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:

 I Skolinspektionens mätning våren 2020 instämde 96 % av åk5-eleverna, helt eller delvis, att 
de känner sig trygga i skolan. Det är en rejäl förbättring jämfört med våren 2018 då 
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motsvarande siffra var 87 %. I den egna mätningen som görs varje år som har samma frågor 
som Skolinspektionens har andelen dock sjunkit något från 2019 till 2020.

 Gällande indikatorer från gymnasiet och ELSA har ett fåtal hälsobesök hållits, vilket gjort att 
det inte finns något underlag. Anledningen till detta beror bland annat på att skolsköterskan 
på gymnasiet behövdes inom Sociala sektorn under våren 2020 på grund av pandemin. 
Gymnasieeleverna hade samtidigt också fjärrundervisning.

 Andelen 16-19-åringar som ingår i KAA har ökat jämfört med motsvarande period i fjol. 
Förändringen ligger inom ett normalt variationsspann. Analysen visar inte på att det skulle 
vara Corona-relaterat kopplat till fjärrundervisningen som gymnasiet bedrev i våras, utan att 
ökningen har andra förklaringar inom vanlig variation. 

 I nyckeltalet för måluppfyllelse ingår bara köp av vård och antal vuxna placeringar kring 
missbruk. Insatserna kring vuxna handlar också om psykisk ohälsa, våld i nära relationer och 
konsultvård. Andel köp av vård för de som är vuxna har minskat från 2018 (17 ärenden 62,9%) 
till 2019 (8 ärenden 34,2%) I början av 2020 var det fyra placeringar av vuxna och under slutet 
av sommaren har det ökat till tolv ärenden, varav sex ärenden rör missbruk. Under perioden 
januari-augusti har det både tillkommit nya ärenden och avslutats ärenden.

Åtgärder/planerade insatser:

 Grundskolan har i sin plan ett kvalitetssäkrande arbete där bland annat elevenkäter kring 
studier och trygghet. Enkäterna görs per skola för att kunna hitta anpassade och lämpliga 
åtgärder.

 Gymnasieeleverna har återigen skolförlagd undervisning vilket innebär att skolsköterskan kan 
återuppta hälsosamtalen.

 Utbildningssektorn arbetar kontinuerligt med KAA. Under hösten är ett utvecklingsarbete 
inplanerat, vilket syftar till att se över metod och modell för samverkan mellan förvaltningens 
olika aktörer. Detta arbete kommer att kopplas mot det arbete som sker gällande integration 
av vuxenutbildningen och AME/integration. 

 Kartläggning av alla placeringar har gjorts och en plan har tagits fram för kunna avsluta 
placeringar där behoven inte längre kvarstår.  Flera ärenden kommer att avslutas under 
hösten. 

 Öppenvården kommer att ses över för en eventuell omfördelning och utveckla arbetssättet för 
att öka samverkan med myndighet. 

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Andel elever som klarat alla 
delprov vid nationella proven i åk 3 
- MA

Ingen 
mätning

62 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
engelska

88,5% 84,8% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik

85,5% 87,2% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska

88,6% ≈100% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

73,3% 70,4% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Betyg åk 6, andel (%) som uppnått 
kunskapskraven (A-E) i alla ämnen

73,3% Ingen 
mätning

<20% från 
100 %

>20-<40% 
från 100 %

>40% från 
100 %

Egen 
mätning

Genomsnittligt meritvärde åk 6 209,3 218,9 >220 210-220 <210 Egen 
mätning

Hösten 2020 0,5 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKL/SCBElever i åk 9, genomsnittligt 
meritvärde avvikelse från 
modellberäknat värde

Hösten 2020 Ingen 
mätning

>5 – 5 till 5 <-5 Egen 
mätning

Meritvärde åk 9 (17 ämnen) 231 226,6 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Genomsnittlig betygspoäng – 
elever med gymnasieexamen

13,9 14,0 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Kommentarer/analys till resultatet:

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in på 
grund av pandemin. Därav kommer inget resultat för elever åk3 i matematik.

 Att inga nationella prov hölls har sannolikt påverkat betygsättningen på lite olika sätt. 
Möjligtvis kan det avspegla sig i betygen i svenska, matematik och engelska för åk6. Där 
engelskan har förbättrats, medan resultatet för svenska och matematik har sjunkit.

 Ser man till åk6-elevernas resultat på helheten tyder det mesta på en flackare tendens, där 
bredden har ökat, fler elever uppnår godkända betyg i alla ämnen, men spetsen har minskat, 
sjunkande meritpoäng.

 På gymnasiet har en högre andel elever fått gymnasieexamen, 84 % i år jämfört med 81 % i 
fjol, men betygssnittet är marginellt lägre.

Åtgärder/planerade insatser:

 Generellt har resultaten varit goda under läsåret 2019/2020. En ökad bredd, men minskad 
spets. Grundskolan kommer att arbeta vidare, enligt plan, med stödjande, tillgänglig och 
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inkluderande lärmiljö. Ett arbete som kommer att gagna samtliga elever, oavsett om det är 
stöd eller stimulans som krävs.

 Elever som under våren har fått sämre resultat på grund av det läge som rådde kommer att 
fångas upp i undervisningen under innevarande läsår.

4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och 
läsning i förskolan

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Ingen 
mätning

65 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Andel elever som klarat alla 
delprov vid nationella proven i åk 3 
- svenska

Ingen 
mätning

Ingen 
mätning

<20% från 
100 %

>20-<35% 
från 100 %

>35% från 
100 %

Egen 
mätning

Maj 2021 29 % * 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCB/KBAndel barnboklån i kommunala 
bibliotek 0-17 år **

Mäts helår 49 % >20% 10-20% <10% Egen 
mätning

Antal pedagogiska 
dokumentationer (DUK) som 
kopplar till skriftspråk, 
kommunikation och läsning

November 
2021

Ingen 
mätning

>6 2-6 <2 Egen 
mätning

* Antal barnboklån i kommunala bibliotek per barn 0-17 år
** Del av folkbiblioteksutlåningen som är utlån av barn- och ungdomsmedier

Kommentarer/analys till resultatet:

 Under våren 2020 ställdes samtliga nationella prov inom grund- och gymnasieskola in. Därav 
kommer inget resultat för elever åk3 i svenska.

 Antalet genomförda DUK:ar har ökat påtagligt från 2018, snitt på 1,1 DUK/barn till 3,3 
DUK/barn under 2019. Antalet DUK:ar som specifikt är kopplade till skriftspråk, 
kommunikation och läsning kommer att mätas senare under hösten. Överlag har olika 
förskolor kommit olika långt i arbetet och för vissa enheter kan målnivåerna upplevas som 
väldigt ambitiösa.

Åtgärder/planerade insatser:

 Arbetet med DUK:ar ingår i förskolans plan kring det systematiska kvalitetsarbetet. 
Skolledningen arbetar systematiskt med att pedagogerna kontinuerligt ska utveckla DUK:arna. 
Ambitionerna är högt ställda men förskolan arbetar målmedvetet vidare med detta område.
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5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar 
omsorg med inflytande över sin livssituation

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Okt/nov 81 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Socialstyrel
sen

Brukarbedömning särskilt boende - 
helhetssyn

Okt/nov 81 % >86% 77-86% <77% Egen 
mätning

Okt/nov 88 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Socialstyrel
sen

Brukarbedömning hemtjänst – 
helhetssyn (inkl LOV)

Okt/nov 88 % >94% 87-94% <87% Egen 
mätning

Brukarbedömning LSS – helhetssyn Okt/nov 90 % >84% 61-84% <61% Egen 
mätning

Antal brukare/kunder som erhållit 
förenklad handläggning

36 kunder 
aug 2020

Ingen 
mätning

>10 10-5 <5 Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:

 Resultatet för den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen samt för den egna 
mätningen inom LSS presenteras först i oktober/november. 

 36 kunder har sökt förenklad handläggning under perioden januari-augusti 2020 vilket innebär 
att redan efter augusti är målnivån uppfylld. 

Åtgärder/planerade insatser:

 Inom hemtjänsten kommer personalkontinuiteten förstärkas genom att scheman läggs om så 
att näransvariga går till ”sina kunder” oftare än tidigare. 

 Heltid som norm hjälper till att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten med leder 
till ökade kostnader. Inom särskilt boende ökar personaltätheten och därmed även 
kostnaderna.

 Boende och närstående kan ges möjlighet att medverka vid teammöten för att öka 
delaktigheten. Under pandemin har enheterna försökt ha regelbundna samtal med anhöriga 
genom digitala kontakter.

 LSS har fortsatt med boenderåd för att öka brukarmedverkan, nöjdheten och delaktigheten.
 En specialavdelning kommer att öppnas på Edshult för boenden med särskilda behov. Detta 

förväntas skapa en lugn, trygg och säker miljö för både de boende och personal.
 Den legitimerade hälso-och sjukvårdspersonalen, rehab-personal kommer att göra hembesök 

till de som erhåller insatsen trygghetslarm i förebyggande syfte för att minska fallrisk och öka 
självständigheten.
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6. Verka för en kompetensförsörjning som möter både medarbetarnas och lokala 
arbetsmarknadens behov

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

8,00
4,72 kort
3,28 lång

8,5 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKLAndel sjukfrånvaro i kommunen 
totalt

8,00
4,72 kort
3,28 lång

8,5 <6% 6-8% >8% Egen 
mätning

79 79 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKLHållbart medarbetarskapsindex 
(HME), Ledarskap, motivation, 
styrning totalt

79 79 >80 69-80 <69 Egen 
mätning

Arbetsmiljöindex 66 65 >85 60-85 <60 Egen 
mätning

Andel elever på yrkesvux som 
kommer i egen sysselsättning

85 % 100 % >80% 60-80% <60% Egen 
mätning

Andel elever på gymnasiets 
yrkesprogram som kommer i egen 
sysselsättning

November 
2020

Ingen 
mätning

>80% 60-80% <60% Egen 
mätning

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens

<73 73-217 >217 Företagskli
mat

Kommentarer/analys till resultatet:

 Sjukfrånvaron till och med augusti är lägre än 2019 och ligger på 8 % varav den korta 
frånvaron är 4,72 % och den långa 3,28 %. Det var väldigt många sjuka i början av pandemin. I 
april hade sociala sektorn, utbildningssektorn och verksamhetsstöd mycket högre sjukfrånvaro 
än vanligt och i samhällsutvecklingssektorn var den något högre. Sociala sektorns höga 
sjukfrånvaro höll i sig även i maj medan övriga sektorers sjukfrånvaro minskade mycket från 
april till maj. Bortsett från sjukfrånvarotopparna i början av pandemin har det i flera sektorer 
varit lägre sjukfrånvaro än vanligt. Förklaringen till detta kan vara att medarbetare har stannat 
hemma vid minsta symptom, hållit avstånd till varandra och tvättat händerna noggrant. 
Sjukfrånvaron kommer förmodligen att öka under hösten eftersom flera medarbetare 
kommer att stanna hemma för höstförkylningar som man vanligtvis inte stannar hemma för. 
Det här påverkar främst de grupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. 

 Resultatet för medarbetarskapsindex, medarbetarnas upplevelse av ledarskap, motivation och 
styrning, är 79 vilket är samma nivå som 2019. Arbetsmiljöindex, medarbetarnas upplevelse av 
arbetsglädje, återhämtning, hinna med, energi, balans och nöjdhet, ligger på 66 vilket är något 
bättre än 2019. Resultaten skiljer sig mycket åt i förvaltningen, då några avdelningar har 
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mycket bra resultat och några har alldeles för många röda resultat. 2019 var ett tufft år med 
besparingar och allmän återhållsamhet. 2020 har hittills varit ett annorlunda och tufft år på 
grund av pandemin. Medarbetarundersökningen gjordes innan pandemin, hade den gjorts 
under pandemin hade förmodligen resultaten varit annorlunda.

 Många medarbetare har jobbat hårt under pandemin och har snabbt fått ställa om till nya 
arbetsuppgifter, nya ansvarsområden och nya digitala plattformar. Många ordinarie 
arbetsuppgifter har blivit liggande och det gäller att vara vaksam och inte förvänta sig att det 
går att jobba i kapp detta på kort tid. Medarbetarna måste få rimlig tid på sig att jobba i kapp, 
annars är det risk att resultaten för såväl medarbetarskapsindex som arbetsmiljöindex 
försämras. Det finns också en risk att det hårda tempot under pandemin kommer i kapp 
senare när pandemin lugnar ner sig och medarbetare börjar slappna av.

 Andelen på yrkesvux som kommit i egen sysselsättning har sjunkit, vilket nästan uteslutande 
beror på Corona-situationen. Den grupp elever som blev klara med sina studier i våras bestod 
av kockar, vilka har haft det svårt att hitta jobb, eftersom hotell och restauranger har haft en 
tuff vår och inte kunnat anställa några nya.

Åtgärder/planerade insatser:

 Sjukfrånvaron följs upp månadsvis både kort- och lång frånvaro och vid avvikelser ska åtgärder 
vidtas. Förvaltningen ska fortsätta uppmana medarbetare att stanna hemma vid symptom, 
hålla avstånd till varandra och tvätta händerna. För de medarbetare som har möjlighet 
rekommenderas hemarbete vid symptom.

 Förvaltningen arbetar med arbetsmiljön via sunt arbetslivs modeller. De arbetar systematiskt 
med arbetsmiljöarbetet och har dialog med medarbetarna i enlighet med det kommunala 
årshjulet för arbetsmiljöarbete.

 En riskbedömning ska göras på orange och röda resultat i medarbetarenkäten. Åtgärder ska 
beskrivas i en handlingsplan senast 31 oktober och åtgärderna ska följas upp.

 Inom hemtjänsten har cheferna lagt om sina arbetstider tidigare på morgnarna för att kunna 
vara en mer närvarande chef. 

 Flera enheter inom sociala sektorn har under pandemin reflektionstid med medarbetarna för 
att höra om deras arbetssituation, lyssna och få dem att känna sig trygga i sina arbetsroller.

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

37 % 41 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCBAndel elever som deltar i 
kulturskola som andel av invånare 
7-15 år

37 % Ingen 
mätning

>35% 15-35% <15% Egen 
mätning
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v. 40 avser 
2019

37 (avser 
2018)

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Riksidrotts-
förbundet

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 
antal/inv 7-20 år

v. 40 avser 
2019

37 % >32% 22-32% Under 22 % Egen 
mätning

Antal besökare i kulturhuset 65 095 
(fysiska 
besök)

245 795 >250 000 220 000-
250 000

<220 000 Egen 
mätning

Rankingplacering i 
Naturvårdsverkets årliga mätning 
”Sveriges friluftskommun”

Plats 12, bäst 
i Dalarna, 

30,5 poäng 

Delad 1:a 
plats

<73 73-217 >217 Naturvårds
verket

Antal sidvisningar naturkartan 20 850 (jan-
aug)

7626 >15000 7500–
15000

<7500 Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:

 Kulturskolan har inte kunnat bedriva sin uppsökande verksamhet, det vill säga besök ute på 
grundskolorna, såsom brukligt under våren, vilket sannolikt förklarar en del av det tapp som 
skett jämfört med 2019.

 Naturkartan har under året visat sig vara en stor succé med en ökning från totalt 7 626 
sidvisningar för hela 2019 till 20 850 visningar fram till och med augusti månad. Utöver detta 
tillkommer även nedladdningar av appen vilket ger ett resultat på sammanlagt ca 40 000 
visningar. 

 Under perioden har nytt konstgräs lagts på fotbollsplanen vid Siljansvallen. Planen invigdes 
den 5 september. 

 Arbetet med ny sporthall pågår och Jävsnämnden beviljade bygglov den 3 september. 
Planerad byggstart i början på oktober. 

 Anledning till tapp i ”Sveriges friluftskommun” berodde framförallt på att frågor kopplade till 
skolan fick annorlunda svar i år jämfört med tidigare år. 

 Totalt minskade antalet besökare till Granberget jämfört med tidigare år, under säsongen 
2019/2020 besökte 31 907 personer anläggningen jämfört med 35 664 personer säsongen 
2018/2019. Det här berodde primärt på dålig tillgång på snö i början av säsongen och 
pandemin i slutet av säsongen. Trots minskningen av antal besökare klättrade Granbergets 
anläggning i SLAO:s rakning av största anläggningar i Sverige, från plats 30 till plats 28. 

 Leksandshallen har drabbats hårt av pandemin. Fram till sista augusti 2020 har totalt 41 000 
personer besökt Leksandshallen, att jämföra med 50 000 personer samma period förra året. 
Ett minskat antal besökare får direkt ekonomiska konsekvenser. 

 Under året har Leksandshallen fått en egen hemsida där det också är möjligt att boka pass 
samt simskola digitalt. Detta ger ökad tillgänglighet och service till våra medborgare. Vilket i 
sig bör resultera i bättre måluppfyllelse. Även Granberget har en egen hemsida där man 
exempelvis kan köpa dagsbiljetter. 

 Under perioden har man sett en tydlig nedgång i antal besökare till kulturhuset, från 78 595 
besökare januari till och med augusti 2019 till 65 095 besökare för samma period 2020. De 
första månaderna av året började starkt men en drastisk minskning skedde i samband med 
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pandemins utbrott. Detta i kombination med minskade öppettider har resulterat i det 
minskade besöksantalet. 

Åtgärder/planerade insatser:

 Kulturskolan arbetar aktivt med att rekrytera elever bland annat via annonser på Siljan News 
med fler ställen. Om Corona-läget förbättras kan kulturskolan öka sin verksamhetsnärvaro, 
enligt plan. I den socioekonomiska kartläggningen identifierades Insjöns skola som en 
prioriterad skola att satsa på, och ett framgångsrikt arbete där kan öka den generella 
måluppfyllelsen. 

 Förvaltningen fortsätter att arbeta med att implementera de ekonomiska besparingar som 
kultur och fritid ska genomföra. Tre medarbetare har eller kommer att gå i pension inom 
kultur, dessa kommer inte ersättas. Även fritid har pensionsavgångar som inte kommer 
ersättas. Utöver det kommer övertid samt extrapersonal på Granberget minskas. 

 Leksandshallens sparbeting skulle ha varit att höja badpriserna. Genom höjning av badpriserna 
skulle man öka intäkterna med 200 000 kr/år. Men på grund av färre antal badbesökare, samt 
att skolan har dragit ner på sin simundervisning på grund av besparingskrav kommer man inte 
att nå upp till budgeterade intäkter.

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Andel webbformulär och e-tjänster 
i förhållande till totala antalet 
blanketter

Januari 2021 Ingen 
mätning

>75% 26-75% <26% Egen 
mätning

Andel inkomna ärenden lösta av 
kundtjänst

Januari 2021 Ingen 
mätning

>75% 31-75% <31% Egen 
mätning

Bibliotekets öppethållande 
(inklusive meröppet) utöver 08-17 
på vardagar, timmar/vecka

0 h 4 h >6 h 2-6 h <2 h Egen 
mätning

Leksandshallens öppethållande 
utöver 08-17 på vardagar, 
timmar/vecka

29 h 25 h <20 h 15-20 h <15 h Egen 
mätning

Januari 2021 Ingen 
mätning

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKADelaktighetsindex

>70 45-70 <45 Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:
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 Kommunikationsavdelningen/kundtjänst har varit med i krisledningsarbetet och har därför 
inte hunnit arbeta med indikatorerna webbformulär/e-tjänster samt ärenden lösta av 
kundtjänst. Planen är att återuppta arbetet under hösten och redovisa ett resultat i slutet av 
året.

 Kulturhuset har i dagsläget inga öppettider utöver 8-17. Detta är en direkt konsekvens av de 
ekonomiska besparingarna man genomfört. Man har även minskat ned sin program-
verksamhet för att anpassa sig efter den ekonomiska ramen som finns. Öppettiderna i museet 
har minskat och i dag har man endast öppet onsdag till lördag. Biblioteket har sett ett ökat 
antal digitala besök, men de väger inte upp antalet fysiska besök som minskat på grund av 
minskad programverksamhet, minskade öppettider samt pandemin. 

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

57 
(jämförande 
resultat finns 

ej ännu)

58 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAHandläggningstid från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, 
antal dagar

57 58 <40 40-70 >70 Egen 
mätning

Siffror släps 
23 september

4,49 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

InsiktTillämpning av lagar och regler 
(Företagsklimat, svenskt näringsliv)

Baseras på 
siffrorna som 
släpps 23 sep

75 >78 70-78 <70 Egen 
mätning

Siffror släps 
23 september 

3,15 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

InsiktTjänstemännens attityd till 
företagande (Företagsklimat, 
svenskt näringsliv)*

Baseras på 
siffrorna som 
släpps 23 sep

58 >83 75-83 <75 Egen 
mätning

Antal bostäder som pågående 
detaljplaner möjliggör

400 100-150 
bostäder

50-100 
bostäder

0-50 
bostäder

Egen 
mätning

v. 8 2021 2,4 ** 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAAntal (under året) meter anlagda 
eller förbättrade cykelvägar

500 m 
(Myran)

80 m 
(Torget)

>1000 m 600-1000 
m

<600 m Egen 
mätning

* maximal poäng sex. Den egna mätningen baseras på indextalet delat sex.
 ** cykelväg i kommunen, kommunal, meter/invånare N07803
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Kommentarer/analys till resultatet:

 Vid nya vägen förbi förskolan Myran har 500 meter gång- och cykelväg (GC-väg) anlagts, under 
hösten kommer denna få belysning samt beläggning. 

 Siffror gällande tjänstemännens attityd till företagande och tillämpning av lagar och regler 
släpps inte förrän i slutet av september. Sektorn gör dock månatliga mätningar av hur 
medborgare och företag upplever bland annat bemötande och rättssäkerhet i förhållande till 
våra bygglov. Fram till och med juli visar denna mätning på väldigt fina siffror, med ett NKI 
mått (indexmåttet i Insikt) på över 90 vilket motsvarar mycket nöjda kunder.  

 Värt att notera är att handläggartiden för bygglov gått ner lite jämfört med föregående år 
trots att man kan se en tydlig ökning av antal bygglov fram till och med augusti månad. 48 fler 
byggärenden inkom under perioden. En tydlig effekt av att fler valt att tillbringa tid i sina hem 
eller fritidshus under pågående pandemi. Ytterligare en parameter i detta är att chefen för 
myndighet tillika handläggare i en del ärenden behövt fokusera sin tid på att arbeta med 
pandemin vilket satt ännu högre press på de tillgängliga handläggarna. 

 I dagsläget pågår arbetet med flera större detaljplaner som syftar till att möjliggöra 
nybyggnation. Exempelvis detaljplan Norra Käringberget, Norra Hallberget i Siljansnäs samt 
Rosen Västra. 

Åtgärder/planerade insatser:

 Under tidig höst kommer GC-väg Insjön påbörjas. Diskussioner med fastighetsägare pågår i 
Tällberg för att påbörja GC-väg vid Tällbergs skola. Förslag för ny GC-väg till Häradsbygden 
finns och nästa steg blir att påbörja dialog med Trafikverket. Indikatorn är röd men som vid 
tidigare rapporteringar beskrivits är indikatorn i sig svår; att tillskapa en ny GC-väg är en 
process som tar flera år medan själva byggnationen av den går förhållandevis fort. Det här 
innebär att ett år kan se väldigt bra ut medan nästa sämre då förarbetet pågår det året.

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Antal samverkansområden/delad 
resurs

Januari 2021 45 >50 40-50 <40 Egen 
mätning

v. 49 (avser 
2019)

– 4 (avser 
2018)

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCBNettopendling till kommun, andel 
(%)

v. 49 (avser 
2019)

– 4 (avser 
2018)

<-5 – 5 till 5 >5 Egen 
mätning
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Kommentarer/analys till resultatet:

 Sektorn för samhällsutveckling fortsätter diskussioner med Rättvik för att eventuellt påbörja 
samarbete inom bland annat karttjänster. Dock har den delade tjänsten gällande naturvård 
upphört.

Åtgärder/planerade insatser:

 Under hösten kommer en utredning gällande en sammanslagning av vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten/integrationsenheten att genomföras tillsammans med Rättvik. 

Nyckeltal som påverkar det ekonomiska resultatet 
Förvaltningen-Sjukfrånvaro

4,47 4,54

3.05

6,83

4,72

3.32
2,82 2.66

4,33
3,28

VS UB SU SC Totalt
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

7,79 7,36

5.71

11,16

8,00

Kort frånvaro Lång frånvarao Totalen

Analys:
Sjukfrånvaron för hela förvaltningen ligger för perioden januari-augusti på kort frånvaro 4,72 % och 
den långa frånvaron på 3,28 %, den totala frånvaron ligger på 8 %. 

Sjukfrånvaron har varit hög under pandemins inledningsskede i april och maj men sedan har den 
sjunkit under sommarmånaderna. Kommunen har under 2020 fått ersättning för sjuklönekostnaderna 
vilket gjort att kommunens nettokostnader för sjukskrivningar har varit lägre under 2020 än under 
tidigare år. 
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Ekonomiska nyckeltal Sociala sektorn

Beläggning särskilt boende per månad 2020
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Analys:
Beläggningen har sjunkit på totalen och det är framförallt Edshult som har lägre beläggning. Detta 
beror på att det varit vattenskador i flera lägenheter som ska renoveras. Hantverkare har inte kunnat 
utföra arbetet på grund av pandemin som råder och det är besöksförbud. Detta påverkar det 
ekonomiska resultatet genom minskade externa intäkter.

Beläggning korttidsboende  

106% 109%

52% 52%

64%

92%

102%

82%

januari februari mars april maj juni juli augusti
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Analys:
Beläggningen på korttidsenheten har halverats under mars-maj på grund av att en avdelning gjorts om 
till en covid-avdelning ifall det skulle ha uppkommit ett ökat behov av platser från sjukhuset. 
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De som har behövt korttidsboende har fått detta på tomma platser på övriga särskilda boenden.  

Utförda timmar och kundtid i hemtjänsten 2020

Utfallet för kundtiden i hemtjänsten är lägre totalt för perioden än målnivån. Detta beror främst på 
pandemin då kunder sagt ifrån sig insatser och personalkostnadern inte har kunnat anpassas efter 
behovet i samma takt. Det beror också på att ”heltid som norm” införts på hemtjänsten. Ju fler 
anställda som arbetar och inte går ut till kund ju lägre kundtid blir det.

Utförda timmar har minskat för hemtjänst i egen regi och ökat för hemtjänst i extern regi. Totalt blir 
det en nettominskning med med ca 5 600 timmar. Det är för tidigt att sia om hur prognosen för 
helåret då flera kunder efter sommaren har behov av hemtjänsten igen.

Ekonomiskt bistånd 2020

137
146 141

129 129 123

141

112

63 67 61 55 57 63
70

55

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug
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140

160

Antal totalt Var av personer mellan 18-34 år

Analys:
Ekonomiskt bistånd ligger mellan 112-141 personer i månaden. Antal mellan 18–34 år ökar i juli 
månad för att sedan sjunka tillbaka som tidigare månader.

Antal arbetslösa som sökt ekonomiskt bistånd på grund av pandemin är tre personer under mars 
månad. Det är några flera ungdomar som inte fått sommarjobb som ligger med i juli månad. Än så 
länge syns ingen tydlig effekt av pandemin i form av ökat försörjningsstöd. 
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Placeringar vuxna 2020
Vuxna placeringar för missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation och konsultvård
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Analys:
Antal placerade vuxna totalt i augusti månad är 12 personer vara sex rör missbruk. En ökning från 
årets början. 

Trenden är att missbruk brukar öka under sommaren och som vi skriver i åtgärder så behöver vi en 
mer inkluderade öppenvård som har tydliga uppdrag i vad det är för insatser som ska utföras. 
Öppenvården behöver ändra sitt arbetssätt och arbetsmetoder för att möta upp de behov vi har runt 
missbruk.

Placeringar Barn och unga 2020
Familjehem, instruktion och konsultstödda insatser
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Analys

När det gäller ensamkommande kommer fyra insatser avslutas under augusti-november 2020. Övriga 
tre kommer att avslutas 2021–2023. När det gäller ensamkommande så är de som är här från 
2015/2016. När de fyller 21 år skrivs de ut med automatik och därför kommer antalet att minska. 
Under 2020 har endast en ny ensamkommande kommit in i verksamheten. Barn och 
ungdomsplaceringar har under perioden ökat med sju och det har avslutats 13. Nettoökning för 
perioden är sex ärenden.

I kommunen finns en del familjer som behöver mycket hjälp av socialtjänsten. Vi möter även andra 
kulturer som gör att samhällets resurser ställs inför nya utmaningar när det gäller att säkra barns 
uppväxtmiljö. Föräldrar och barn har helt andra livsbakgrunder och uppväxtförhållanden än vad 
socialtjänsten i Leksand har varit vana vid att möta och arbeta med. 

Vi arbetar med hemmaplanslösningar så att de ska klara sig själva eller med stödinsatser från 
kommunens familjeteam. 

Ekonomiska nyckeltal, utbildningssektorn

 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 
prognos

*Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-
9, antal

12,7 12,0 12,2 11,7 12,9

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal 
förskola, antal

5,6 5,7 5,7 5,3 5,4

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, 
kr/elev

98 566 102 286 110 140 108 814 112 200

Kostnad för kommunal gymnasieskola, 
kr/elev

128 168 133 135 133 074 136 523 135 000 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn

149 893 159 898 153 610 160 561 147 000

Kostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 
år

5 211 6 303 5 780 6 075 5 100

Analys
*Prognosen för nyckeltalet antal elever per lärare i grundskola är ännu under utveckling. Statistiken 
för antalet årsarbetare innehåller en viss fördröjning. Sannolikt kommer siffran att sjunka och ligga 
närmare 2018-2019 års nyckeltal.
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Andel av Leksands åk9-elever som valt Leksands gymnasium

År Totalt antal elever som 
gick åk 9

Antal av dessa som valde 
Leksands gymnasium

Andel i procent

2020 180 118 65,6

2019 195 102 52,3

2018 161 86 53,3

2017 165 97 58,8

2016 185 102 55,2

Analys
Nyckeltalet påverkar hur stora kostnader kommunen får i interkommunal ersättning (IKE). Ju färre 
elever som läser på Leksands gymnasium, desto mer utgår i IKE. Det är en mycket positiv utveckling för 
Leksands gymnasium. Det är möjligt att pandemin påverkat elevernas val av gymnasieskola och 
prioriterat närhet före pendling.

In- och utskrivna på Arbetsmarknadsenheten (AME)

Inskrivna Utskrivna

Augusti 2020 117 66

Augusti 2019 75 (helår 112) 90 (helår 127)

Analys
Orsaken till den stora skillnaden mellan samma period 2019 och 2020 har inget direkt samband med 
pandemin. Förklaringen är att 27 tidsbestämda extratjänster avslutades 2019, vilket förklarar den 
högre utskrivningsgraden 2019. Det skrevs in 35 extratjänster under 2020, vilket förklarar det ökade 
antalet inskrivna. 

Övrigt som inte är ett nyckeltal ännu men påverkar ekonomin

”Heltid som norm” är ett beslut som Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Kommunal 
har beslutat att alla kommuner ska införa före 2021. Heltid har införts på Limsjögården och inom 
hemtjänsten och det visar sig bli kostsamt. Limsjögården har ett prognostiserat underskott för 2020 på 
-2,0 mkr. Hemtjänsten visar också på ett prognostiserat underskott på -1,0 mkr. Alla tjänster som 
utlyses måste utlysas som heltid. Att införa ”heltid som norm” inom hela sektorn beräknas kosta ca 10 
mkr.
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Finansiell måluppfyllelse
I följande avsnitt redogörs för de fem finansiella målen för Leksands kommun.

Mål Prognos

1.
Soliditeten inklusive pensionsskulden redovisad som 
ansvarsförbindelse ska årligen ha ökat jämfört med föregående års 
rullande treårsperiod

Kommentarer
Kommunens soliditet inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse har förbättrats flera år i rad, med undantag för 2018. Målet förväntas nås då 
soliditeten för 2020 beräknas uppgå till 11,2 % jämfört med snittet för perioden 2016-2018 som 
uppgår till 10 %.  Det är väsentligt att soliditeten inte blir negativ och för att upprätthålla en god 
soliditet i kombination med budgeterade investeringsnivåer krävs överskott i verksamheten. 
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Mål Prognos

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

Kommentarer
Självfinansieringsgraden har under flera år varit över målet om 100 %. För åren 2019-2022 bedöms 
förväntas självfinansieringsgraden uppgå till under 40 %. Givet stora kommande investeringar i 
infrastruktur, förskolor, särskilt boende, sporthall, mm. bedöms målet inte kunna nås inom 
överskådlig tid.  Följden blir ökade ränte-, avskrivnings- och driftkostnader, samtidigt innebär den 
byggnationen av det särskilda boendet i Tibble, som är den största investeringen under perioden 
2020-2022, att hyreskostnaderna minskar vilket är en grundförutsättning för genomförandet av 
investeringen. 
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Mål Prognos

3.
Överskottet skall motsvara minst 2 % av skatter och bidrag över 
budgetperioden (2017-2021), samt för varje enskilt år

Kommentarer
Fram till 2017 var skatteutvecklingen god i kommunen som dessutom erhöll betydande 
ersättningar från Migrationsverket, detta har möjliggjorde goda resultat och ökade kostnadsramar 
för verksamheten. Ersättningarna från Migrationsverket har minskat snabbt sedan 2017. Även 
skatteintäkterna ökar i något långsammare takt. För budgetperioden 2017-2021 förväntas 
resultatet till 0,2 %, trots ett överskott på 25,7 mkr 2017. Kommande år kommer bli än mer 
ekonomiskt utmanande. Det i kommunallagen stadgade balanskravsresultatet, dvs resultatet rensat 
för realisationsvinster väntas bli 3,2 mkr 2020.
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Mål Prognos

4. Sektorernas budgetföljsamhet

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

Under 2019 då prognosen vid delårsbokslutet visade på ett större underskott än beräknat 
genomfördes stora besparingar under hösten och en allmän återhållsamhet infördes. Under 2020 
har flera av verksamheterna påverkats av pandemin både i form av ökade kostnader samt 
minskade intäkter och i vissa verksamheter minskade kostnader genom omprioritering. Nedan 
redovisas prognostiserad avvikelse för 2020.

Avvikelse mot budget 2020 2019 2018

Politik & förvaltningsledning -1,1 -0,5  0,5
Verksamhetsstöd  3,5  7,8  2,0 
Utbildningssektorn -0,1 -3,0 -27,0
Sociala sektorn -3,5 -1,5 -3,3 
Samhällsutveckling  2,9  5,1  2,1 
Totalt -1,9 7,9 -25,6
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Mål Prognos

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

Kommentarer

Målet beräknas inte nås under 2020 på grund av ökade statsbidrag. Över tid är det väsentligt att 
kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna, vilket det gjort i några års tid för kommunen. Under 
kommande år förväntas skattetillväxten bli lägre än tidigare på grund av pandemin. Leksand får 
samtidigt betala mer inom både LSS utjämningen och i kostnadsutjämningen 2021 vilket ställer krav 
på fortsatt anpassning av verksamhetens kostnader. Med en ökad demografisk efterfrågan på 
välfärdstjänster kommer det att krävas nya arbetssätt och effektiviseringar i verksamheten. 

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2018 2020
Verksamhetens nettokostnader + 5,1 %
Skatter och bidrag + 4,7 %

Differens – 0,4 %

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Leksands kommun uppfyller kommunallagens balanskrav. 

Balanskravsutredning, mkr 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen +3,5
Reducering av samtliga realisationsvinster – 0,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +3,2
Reservering av medel från resultatutjämningsreserven   0,0
Balanskravsresultat   0,0
Utgående värde RUR   60,5

Helårsprognos i förhållande till budget
Det prognostiserade resultatet för kommunen på helår är ett överskott på 3,5 mkr vilket skulle 
innebära en resultatförbättring med ca 15 mkr jämfört med prognos. Den huvudsakliga anledningen är 
ökade statsbidrag samt kompensation för sjuklönekostnader, men även lägre utvecklingstakt och 
omprioriteringar i verksamheten med anledning av pandemin.  Även Leksandbostäder prognosisterar 
en resultatförbättring från 7,2 mkr till 14 mkr på helår. Leksand vatten prognostiserar en 
resultatförsämring med 4,4 mkr till -9,3 mkr på helår. 
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Omvärlden och framtiden 

Utvecklingen i riket 
Sveriges kommuner och Regioner, SKR, konstaterar i sin Ekonomirapport maj 2020 att läget är kärvt 
och att lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. De 
strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför som av SKR tidigare uppskattats till cirka 
35-40 miljarder kronor på nationell nivå kvarstår. 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.

Under 2020 har regeringen beslutat om en rad extra statsbidrag för att stödja kommunerna i 
hanteringen av pandemin och för att kompensera för fallande skatteunderlag även under 2021. 
Kommunerna har även beviljats en permanent riktad satsning på äldreomsorgen. 

Utvecklingen framåt är fortsatt osäker och återhämtningen av ekonomi kommer vara avhängt av hur 
pandemin utvecklar sig och hur väl globala marknader återhämtar sig. 

Utvecklingen i Leksands kommun
Kommunens vision att år 2025 nå 18 000 invånare ligger fast. Per sista augusti 2020 uppgick Leksand 
befolkning till 15 799 invånare. Den positiva befolkningsutveckling kommunen haft de senaste åren 
har avstannat. Den huvudsakliga orsaken till att befolkningsökningen avstannat är bristen på bostäder 
som blir allt mer kännbar. 
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Under 2020 har fortsatta satsningar skett i kommunen bland annat genom att byggnation påbörjats av 
nytt särskilt boende, förberedelser för ny sporthall, samt exploateringsprojekt för att möjliggöra en 
fortsatt positiv befolkningstillväxt och därigenom nå Visionen 2025 om 18 000 invånare. Vikande 
tillväxt och ofördelaktiga justeringar i kostnadsutjämningen och för LSS gör att de kommande åren kan 
förväntas bli ekonomisk tuffa. Ökat skatteunderlag och minskade behov inom framförallt Sociala 
sektorn och inom Utbildningssektorn är förutsättningar för att nå målen om god ekonomisk 
hushållning utan skatteökningar. 

Den globala pandemin covid-19 har påverkat samhället under större delen av 2020 och förväntas 
göra så under lång tid framöver. Världsekonomin har upplevt en exceptionellt snabb 
konjunkturnedgång, men där botten troligen har nåtts och vi kommer se en gradvis återhämtning. 
På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Den lågkonjunktur 
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Sverige var på väg in i när covid-19 bröt ut förväntas bli både djupare och längre än vad vi räknade 
med vid samma tidpunkt förra året. 

Konjunkturnedgången försvagar det kommunala skatteunderlaget, både i år och efterföljande år. 
Kommunens verksamhet kommer samtidigt påverkas av pandemin för en lång tid framöver. Leksand 
har under perioden bara haft en marginell ökning i försörjningsstöd, men efterfrågan inom 
vuxenutbildningen har ökat. Hittills har arbetslösheten och antalet konkurser inte ökat i den 
omfattning vi initialt befarade. Detta innebär dock inte att vi inte kommer se en påverkan under 
hösten när pandemin ser ut att bli utdragen. 

Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar inte i den takt som vi räknat med under tidigare år. Samtidigt 
ökar Leksands avgift inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet 2021. Det införandebidrag 
som beslutades för de kommuner som fick ett negativt utfall när modellen gjordes om upphör under 
2020. För Leksands del innebär detta att införandebidraget om 3,9 mkr upphör. Även inom LSS 
beräknas Leksands avgift till utjämningsystemet ökat med ca 3,8 mkr till 31,5 mkr år 2021. 
Möjligheten till motsvarande besparing inom den egna verksamheten saknas då det i första hand är 
strukturella förändringar på nationell nivå som gör att Leksands bidrag inom utjämningsystemet för 
LSS ökar. Nya taxeringsvärden på fastigheter innebär samtidigt att prognosen för den kommunala 
fastighetsavgiften ökar med cirka 5 mkr. 

På sikt i takt med en ytterligare ökning av antalet äldre i kommunen förväntas Leksands avgift i 
kostnadsutjämningen sjunka samtidigt som även skattekraften sjunker och kommunen erhåller mer 
via inkomstutjämningen. Leksand arbetar för att nå visionen om 18 000 invånare vilket också 
innebär en hög investeringstakt. Sammantaget ser det ekonomiska läget ansträngt ut för kommunen 
kommande år, på grund av ett ökat antal äldre och fler barn. Beslutade omstruktureringar 
genomförs och det finns en kostnadsmedvetenhet i hela organisationen men det kan ändock 
komma bli fråga om ytterligare omprioriteringar om kommunen ska klara balanskravsresultat på 
sikt. 

Personal 
 
Året har präglats av pandemin och under våren ökade sjukskrivningarna markant. Flera medarbetare 
har tillfälligt flyttats mellan verksamheter och omprioriteringar har gjorts. Vissa verksamheter har 
blivit hårt belastade både genom uppdraget men även på grund av restriktioner kring att ta in vikarier. 

Kommunen har under pandemin ökat den interna kommunikationen och erbjudit stöd till chefer att 
kunna agera under det osäkra läget genom täta informations- och dialogmöten. Arbetet i enlighet 
med visionen för 2025 där kommunen ska vara en bra, attraktiv och trovärdig arbetsgivare och präglas 
av tydlighet, kreativitet och öppenhet har fortsatt.  Vi har arbetat vidare med heltid som norm och 
strävar efter en god arbetsmiljö och att fler ska erbjudas heltidsarbete även om de ekonomiska 
förutsättningarna saknas inom vissa verksamheter. Kommunen arbetar aktivt med att stärka 
arbetsgivarvarumärket för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare är det viktigt att de som söker arbete i Leksand kommun får ett gott och likvärdigt 
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bemötande. Marknadsföring och profilering av kommunen som arbetsgivare görs i rätt kanaler och i 
våra annonser för lediga tjänster. Genom att ge våra chefer verktyg för att ge våra medarbetare rätt 
förutsättningar att arbeta gentemot våra mål och uppdrag, är det viktigt att stöd och hjälp i arbetet 
samt efterfrågad information finns digital och lättillgänglig när behovet uppstår.  
 
Under året har arbetet med att förstärka vår webb fortsatt och de digitala processerna har utvecklats 
utifrån ett än större behov under Corona-situationen. Alla de processer vi arbetar utifrån i 
personalrelaterade frågor ska man som chef och medarbetare finna digitalt och aktuellt stöd i.  Ett 
omfattande arbete har genomförts för att förse kommunens chefer med stöd på webben vad gäller 
viktiga områden. 

Kommunen är en jämställd arbetsplats och det är lika lön för lika och likvärdigt arbete. Som 
arbetsgivare rekryterar vi kvalificerade medarbetare till lediga tjänster för att utföra uppdrag i alla 
roller i vår organisation och vi strävar efter att sänka sjukskrivningarna. 
Löneöversynen 2020, för de avtalsområden som har gällande centrala avtal, följer tidsplanen. De nya 
lönerna för dessa utbetalades i april. Kommunal, Ledarna, SSR och Vision har avtalsår och 
förhandlingar kring nytt centralt avtal pågår. De centrala avtalsförhandlingarna har skjutits fram på 
grund av pandemin och dessa är ännu inte klara. De tidigare avtalen är prolongerade till sista oktober 
2020 och Leksands kommun avvaktar de centrala avtalsförhandlingarna. Löneöversynen 2020 har 
genomförts enligt dialogmodellen mellan chef – medarbetare och i enlighet med detta har vi arbetat 
med individuella och differentierade löner. 
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Kommunala bolag 

Leksands bostäder AB

Ekonomisk sammanfattning
För perioden redovisas ett positivt resultat med +15,9 mkr (13,7 mkr) före bokslutsdispositioner. 
Skillnaden mot föregående är framförallt att hänföra till ökade hyresintäkter för det nya kvarteret 
Snedkanten samt lägre skadekostnader än förra året. 

Prognostiserat resultat för helåret förväntas bli positivt, ett resultat på ca +14,0 mkr vilket är +7,2 mkr 
bättre än budgeterat. Överskottet är att hänföra till förväntat lägre kostnader för taxebundna 
kostnader och uppvärmning samt att framskjuten nyupplåning medför lägre kostnader för räntor och 
borgensavgift. Ett resultatutrymme finns även för att finansiera omklassificera projekt från underhåll 
till investering.

Investeringsplanen för året innehöll 25,2 mkr för nyinvesteringsprojekt och 15 mkr för reinvesteringar. 
Projekten Storgärdet och Paraden är båda framskjutna i tid och därför prognostiseras ett utfall om 2,1 
mkr. För reinvesteringar prognostiseras att hela budgeten upparbetas.

Måluppfyllelse
Mål Bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Bygga fler lägenheter – främst lägenheter – för 
både unga och äldre

Vi planerar att vara i upphandlingsfasen för 42 
nya lägenheter i kv. Storgärdet i Leksand.

Verksamheten under året
Antal uthyrda lägenheter har varit fortsatt högt. Den 31 augusti uppgick antalet outhyrda lägenheter 
till 5 st (9 st 2019) vilket motsvarar 0,5 % av lägenhetsbeståndet. Därutöver hade var ytterligare 15 st 
lägenheter tomställda inför kommande rivning.

Just nu arbetas intensivt med den planerade byggnationen av 42 lägenheter i kv. Storgärdet i Leksand. 
Planering för nya särskilda boenden pågår i samarbete med kommunen. I Tibble har bolaget 
tillsammans kommunen påbörjat byggnationen av ett nytt särskilt boende och i samband med det 
planeras för att ägandet av delar av befintlig fastighet övergår till kommunen. Planering pågår även för 
ombyggnation av storköket vid Edshults särskilda boende.

Pandemin har självklart påverkat verksamheten som har anpassats efter de nationella riktlinjerna. 
Även hyresgäster har påverkats genom hur vår egen personal kunnat utföra sitt arbete. 
Sammanfattningsvis fungerar verksamheten ändå väldigt bra.

Framtiden
Leksand bostäder arbetar aktivt med att hitta nya möjligheter för bygga bostäder. Arbetet med 
nybyggnationen på Storgärdet kommer att fortgå. Ett annat projekt är möjligheten att bygga ett tiotal 
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studentlägenheter i kv. Paraden som ligger i skolområdet i Leksand. Därutöver finns ett flertal 
intressanta objekt under utredning som ligger längre fram i tiden.

Leksand Vatten AB

Ekonomisk sammanfattning
För helåret är prognosen -9,31 mkr mot budgeterat -4,96 mkr.

VA-verksamheten
VA-verksamhetens hårårsprognos är -4,9 mkr mot budgeterat -2,7 mkr. Avvikelsen består av lägre 
brukningsintäkter samt högre kostnader, varav produktionskostnader är 0,7 mkr och kostnader från 
DVAAB är 1,0 mkr.

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

Avfalls-verksamheten
Avfalls-verksamhetens helårsprognos är -4,4 mkr mot budgeterat -2,2 mkr. Avvikelsen består av 0,25 
mkr i lägre intäkter och 1,95 mkr högre kostnader, varav produktionskostnader är 2,15 mkr. Det 
negativa resultatet kommer att bokföras mot tidigare års upparbetade vinster, vilket innebär att 
obeskattade medel kommer att minska.

Verksamheten under året
Leksand Vatten AB har fortsatt en stabil ekonomi trots lägre intäkter och högre kostnader i samband 
med rådande Corona-pandemi vilket bidrar till att prognosen är betydligt lägre än budget. Respektive 
affärsområde bär sina egna kostnader med de intäkter som inkommer under året tillsammans med 
tidigare års upparbetade vinster.

Bolaget har stora investeringsbehov vilket innebär att behovet av externt kapital ökar. Leksand Vatten 
AB har lånat 30 mkr under våren 2020. Den årliga amorteringen är ca 8,5 mkr. Under perioden 
200101–200831 har långfristiga skulder ökat med 25,3 mkr och under perioden 200101-201231 
beräknas långfristiga skulder öka med ca 21,5 mkr.

Framtiden
Leksand Vatten har stort investeringsbehov och ett flertal investeringsprojekt pågår under 2020, t ex 
överföringsledning mellan Tällberg och Övermo, renovering av Djura reningsverk och reinvestering i 
befintligt ledningsnät.  

Objekt
Utfall 
201908

Budget 
2019

Prognos 
2019

Kommentar

Överföringsledning Tällberg-Övermo 15,0 25,5
    

29,7
Kostnad 64 mkr. 
Klart 2022

Renovering ARV Djura 5,32 0             6,20
Kostnad 11 mkr.
Klart 2020
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Löpande reinvestering VA 5,3 9,1        9,4
Övrigt 9,3 11,5 12,4
Summa investeringar 2020-08-31 29,1 77,6 56,0
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FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTAREDOVISNING KONCERNEN (tkr)

Prognos 2020 Budget 2020 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31

Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Verksamhetens intäkter 163 200 161 379 110 810 122 655 207 544 218 003

Verksamhetens kostnader -1 061 500 -1 064 886 -677 518 -684 193 -735 490 -737 514

Avskrivningar -41 900 -43 430 -27 061 -27 005 -46 876 -45 776

Jämförelsestörande poster 1 -4 339 0 -4 339 -4 339

Verksamhetens nettokostnader -944 539 -946 937 -598 108 -588 543 -579 161 -565 287

Skatteintäkter 724 700 748 959 482 030 485 807 482 030 485 807

Generella statsbidrag och utjämning 222 500 186 549 142 727 117 369 142 727 117 369

Finansiella intäkter 6 000 5 200 5 264 5 554 3 414 3 941

Finansiella kostnader -5 100 -5 359 -2 286 -2 521 -5 668 -5 858

Resultat före skatt 3 561 -11 588 29 627 17 666 43 342 35 972 

Årets resultat 3 561 -11 588 29 627 17 666 43 342 35 972 

1 

Not 1 Jämförelsestörande poster

Realisationsförlust försäljning av fastighet -5516

Vinst vid avyttring av exploateringsfastighet 1177

-4339
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BALANSRÄKNING (tkr)

2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 690 401 670 254 1190672 1 170 752

Maskiner och inventarier 37 012 38 743 212 264 209 174

Pågående nyanläggning 161 593 148 293

Summa materiella anläggningstillgångar 727 413 708 997 1 564 529 1 528 219

Finansiella anläggningstillgångar 66 180 66 180 28 872 28 848

Summa anläggningstillgångar 793 593 775 177 1 593 401 1 557 067

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter och förråd 52 548 47 449 53 759 48 701

Fordringar 97 011 115 901 118 905 122 565

Kassa och bank 177 796 147 758 178 035 147 796

Summa omsättningstillgångar 327 355 311 108 350 699 319 062

SUMMA TILLGÅNGAR 1 120 948 1 086 285 1 944 100 1 876 129

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 29 627 9 240 43 342 20 290

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646

Övrigt eget kapital 430 143 420 903 555 881 535 592

SUMMA EGET KAPITAL 520 416 490 789 659 869 616 528

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 51 377 49 590 51 377 49 590

Avsättningar för skatter 19 131 19 130

SUMMA AVSÄTTNINGAR 51 377 49 590 70 508 68 720

SKULDER

Långfristiga skulder 288 629 289 780 990 102 965 771

Kortfristiga skulder 260 526 256 127 223 621 225 110

SUMMA SKULDER 549 155 545 907 1 213 723 1 190 881

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 120 948 1 086 286 1 944 100 1 876 129

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulderna eller avsättningarna 364 099 364 099 364 099 364 099

Övriga ansvarsförbindelser 718 489 689 506 17 927 12 689
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)

2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Årets resultat 29 627 17 666 43 342 35 972
Justering för ej likviditetspåverkande poster 34 148 28 065 53 572 46 836
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 63 775 45 731 96 914 82 808
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 18 890 25 281 3 660 4 276
Ökning/minskning förråd och expl.fastigheter -5 099 -4 521 -5058 -4511
Ökning/minskning kortfristiga skulder 4 399 -36 435 -1 489 -60 423

Kassaflöde från den löpande verksamheten 81 965 30 056 94 027 22 150

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -54 010 -53 249 -91 726 -93 509
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 234 99 3 583 136
Investeringsbidrag
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 24 46
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 776 -53 150 -88 119 -93 327

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna  lån 15 000 60 000 45 250 112 370
Amortering av långfristiga skulder -15 000 -30 000 -19 768 -35 099
Upplösning skuldbokförda inv -1 151 -1 016 -1 151 -1 016
Förändring av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 151 28 984 24 331 76 255

ÅRETS KASSAFLÖDE 30 038 5 890 30 239 5 078

Likvida medel vid årets början 147 758 115 894 147 796 117 256
Likvida medel vid periodens slut 177 796 121 784 178 035 122 334

Förändring av likvida medel 30 038 5 890 30 239 5 078

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas. I år har dock Leksand valt att övergå 
till rekommendationen i enlighet med RKR R2 att redovisa intäkter när det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Det 
innebär att de extra statsbidrag som beviljats under året har periodiserats från beslutstillfället och inte 
med 1/12 per månad. 
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Resultatet den 31 augusti speglar inte förväntan på helårsresultatet då periodens resultat påverkas 
positivt av semesteruttaget som minskar semesterlöneskulden. Då matchningsprincipen inte tillämpas 
inom kommunal redovisning ger även kostnader i form av kommande löneavtalsökningar en positiv 
resultateffekt i delårsbokslut.   

Tidigare har all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar redovisats som jämförelsestörande 
poster. Nu redovisas endast större belopp (> 1 miljon kr) som jämförelsestörande poster. Tidigare års 
siffror är ändrade.

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

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING
Sektorerna, exkl. kapitalkostnader 
(mkr) Utfall 202008 Prognos 2020 Budget 2020

Avvikelse mot 
budget

Politik och kommunledning -26,1 -43,8 -42,7 -1,1
Verksamhetsstöd -43,6 -68,8 -72,3 3,5
Utbildningssektorn -225,8 -360,9 -361,0 0,1
Sociala sektorn -235,3 -356,0 -352,5 -3,5
Samhällsutveckling -31,5 -46,2 -49,1 2,9

Sektorernas nettokostnader -562,4 -875,7 -877,6 1,9

Övrigt -4,0 -3,5 1,5 -5,0
Avskrivningar -27,1 -41,9 -43,4 1,5
Lönekomp 0,0 -11,7 -11,7 0,0
Pensions- och personalkostnader -4,8 -11,8 -16,0 4,2

Verksamhetens nettokostnader -590,2 -937,5 -947,2,0 2,6

Skatteintäkter 482,0 724,7 749,0 -24,3
Generella statsbidrag och utjämning 142,7 222,5 186,6 35,9
Finansiella kostnader -2,1 -5,1 -5,1 0,0
Finansiella intäkter 5,2 6,0 5,2 0,8

Resultat 29,6 3,5 -11,5 15

Resultat och prognos 2020
Årets prognostiserade resultat på helår per den 31 augusti 2020 uppgår till 3,5 mkr, vilket är + 15 mkr 
jämfört med beslutad budget på -11,5 mkr. Prognosticerat resultat enligt balanskravsresultatet, det 
vill säga exklusive realisationsvinster, uppgår till 3,2 mkr (0,3 % av skatter och bidrag). Den 
prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till –1,9 mkr. 
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Den stora skillnaden mellan utfall/resultat per augusti och helårsprognos är framförallt beroende på 
positiv förändring av semesterlöneskulden efter sommarsemestern. Skatteintäkter har prognostiserats 
enligt SKRs rapport i augusti 2020. Kommunen har även antagit att avsatta medel för lönerevision 
kommer utnyttjas under året även om avtalen är prolongerade. Kommunen har även räknat med att 
erhålla 2,5 i ersättning på mkr för merkostnader för covid-19. 

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

Politik och förvaltningsledning (-1,1 mkr)
Kommunen betalar fortsatt ut färre arvoden för gode män (bl.a. till ensamkommande). Färre 
sammanträden har inneburet lägre kostnader under perioden. 
Bildandet av bolagskoncern förväntas inte ge de tidigare beräknade effekterna samt att 
omorganisation av Gata-Park och vaktmästeri inte kommer genomföras under 2020 vilket innebär att 
den budgeterade besparingen inte kan genomföras fullt ut. 

Verksamhetsstöd (3,5 mkr)
Sektor Verksamhetsstöd prognostiserar ett överskott på 3,5 mkr. Sektorn har haft många vakanser, 
sjukfrånvaro samt föräldraledigheter där inte vikarier tagits in.  Samtidigt har sektorn fått täckning för 
alla sjuklönekostnader 

Samtliga avdelningar, förutom Administrativ service, rapporterar positiva avvikelser vad gäller 
kostnader. Det beror till stor del på att planerat arbete och utveckling inte har kunnat genomföras 
som planerat i och med covid-19. 

Utbildningssektorn (+0,1 mkr)
Utbildningssektorns prognos är att budgeten hålls. Grundskolan prognostiserar fortsatt ett underskott 
på - 6,1 mkr. Underskottet rör i stor utsträckning särskilda insatser (stödresurser) men också 
interkommunala ersättningar samt fristående verksamhet. Kompensation för sjuklönekostnader, få 
vikarier samt lägre kostnader för kosten har förbättrat prognosen sedan april.

Gymnasieskolans prognostiserade överskott om 3,2 mkr består i huvudsak av lägre interkommunala 
ersättningar. I prognosen har hänsyn tagits till att eleverna i årskurs 1 äter externt på grund av covid-
19. Förskolan förväntas göra ett överskott om 2,4 mkr. Förändringen beror framförallt på förskolan 
Myran som inte har behov av att anställa personal i samma takt som budgeterat, samt ersättning för 
sjuklönekostnader. Arbete och stöds prognostiserade avvikelse består av mer positiv utveckling (jmf 
mot budget) vad gäller ersättningar för nyanlända. Vuxenutbildningen prognostiserar ett mindre 
underskott på grund av ökade personal- och lokalkostnader, samt tappade intäkter från 
Migrationsverket.

Sociala sektorn (-3,5 mkr)
Sociala sektorn prognostiserar ett underskott på cirka 6 mkr exl ersättning för merkostnader p.g.a. 
covid-19.  Leksand har sökt ersättning för 4,1 mkr och har i prognosen räknat med att 2,5 mkr erhålls 
från Socialstyrelsen. Kommunen har följt anvisningarna och varit återhållsamma och kan ev komma att 
få ersättning för hela beloppet. Men då det samlade beloppet som kommuner och landsting ansökt 
om överstiger tillgängliga medel har ett lägre belopp tagits upp i detta skede. 
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Sektorchef prognostiserar ett positivt utfall på ca 3 mkr för statsbidrag inom äldreomsorgslyftet samt 
utbildningsmedel som inte kunnat användas. Statsbidrag betalas tillbaka om de inte utnyttjas. 
Avdelning myndighet prognostiserar underskott på (9 mkr) som främst beror på ökad LOV samt fler 
placeringar inom IFO. Äldreomsorg Särskilt boendes underskott (-3,2 mkr) beror till stor del på heltid 
som norm på Limsjögården. HSO visar på överskott då vikarier inte satts in vid frånvaro. 
Funktionshinder och Stöd LSS verksamheten går med ett positivt resultat på till följd av färre brukare 
inom personlig assistans och att verksamheten har anpassats efter behov. Under pandemin har även 
LSS stängt ner vissa verksamheter som ger ett positivt ekonomiskt utfall på 1,8 mkr. Öppenvårdens 
resultat prognostiseras till cirka 0,5 kr.

Samhällsutveckling (+2,8 mkr)
Sektor Samhällsutveckling prognostiserar ett överskott om 2,8 mkr. Avdelningen för strategisk 
planering prognostiserat ett överskott kopplat till enskilda vägar som inte har kunnat genomföras 
enligt plan. Avdelningen för myndighet har lägre intäkter än budgeterat på grund av färre 
alkoholtillstånd samt lägre intäkter vad gäller avlopp på grund av personalbrist. Intäkter för 
bygglovsärenden är däremot högre än budgeterat. Den vakanta tjänsten som miljöchef innebär lägre 
personalkostnader under året. 

Fritidsavdelningen prognostiserar ett underskott på -1,5 mkr och består av intäktsbortfall för både 
Granberget (dåligt med snö) och Leksandshallen (covid-19). Jämkas till viss del av lägre 
personalkostnader.
Näringslivsavdelningens prognostiserar ett överskott på ca 2,6 mkr tack vare tomtförsäljningar.

Finans (+2,6 mkr)
Avskrivningarna förväntas bli lägre än budgeterat och likaså pensionskostnaderna. I prognosen har 
fullt utnyttjande av avsatt lönekompensation tagit med. I posten ingår en reaförlust i samband med 
försäljningen av Furuhaga på ca 5,5 mkr. 

Skatteintäkterna beräknas bli ca 24 mkr lägre än budgeterat samtidigt som statsbidragen ökat med 
nära 36 mkr jämfört med budget. 

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt (mkr) Utfall 202008 Prognos 2020 Budget 2020
Avvikelse 2020 

prognos/ budget

Förvaltningsledning 39,4 80,0 143,8 63,8
Sektor verksamhetsstöd 0,5 2,0 2,5 0,5
Utbildningssektorn 0,7 2,0 2,3 0,3
Sociala sektorn 2,0 2,0 1,2 -0,8
Samhällsutveckling 14,7 42,0 37,2 5,7
Totalt 57,4 128,0 207,2 79,7
Varav Exploatering 6,7 10,7 28,7 18,6

Nedan förklaras större avvikelser mot budget
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Förvaltningsledning I första hand är det byggnationen i Tibble som inte kommer utnyttja hela anslaget 
i år, samt att reserven på 22 mkr inte kommer utnyttjas.  

Samhällsutveckling, exklusive exploatering Avvikelsen beror framförallt på flertalet projekt som inte 
färdigställs i budgeterad takt, bland annat Tunsta och Käringberget. Andra försenade projekt är 
Limsjöänget och Moskogsvägen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 10 Dnr 2020/924

Taxor och avgifter sociala sektorn 2021

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2021 är ännu inte fastställd nationellt.
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2020 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år.
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS) höjs utifrån Dalatrafiks 
biljettkostnader.
Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2021 föreslås enligt nedan.

Avgift 2020 Förslag 2021
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad 

228 kr/mån 290 kr/mån 

Resor dagverksamhet 
SoL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-08-25

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Utskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 

2021 i enlighet med regeringens rekommendation för 2021.
3. Maxtaxan inom äldreomsorgen gäller från 1 januari 2021 och ersätter 

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-18

Referens
Dnr 2020/924  

Sociala sektorn
Ulrika Gärdsback, 

Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2021

Beskrivning av ärendet
En översyn har gjorts av avgiftsnivåer inom sociala sektorn. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2021 är ännu inte fastställt nationellt.
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2020 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år.
Resor till och från dagverksamhet SoL och dagligverksamhet LSS höjs 
utifrån Dalatrafiks biljettkostnader.
Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.
Ändrade avgiftsnivåer i från 1 januari 2020 föreslås enligt nedan.

Avgift 2020 Förslag 2021
Resor dagverksamhet för 
1-10 enkelresor per 
månad 

228 kr/mån 290 kr/mån 

Resor dagverksamhet 
SOL/LSS fler än 10 
resor/månad motsvarar 
månadskort

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Förslag till beslut

1. Godkänna sektorns förslag

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
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Leksands kommun

Datum
2020-08-18 Referens

Dnr 2020/924
Sida
2(2)

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avgiftshandläggare Eija-Lisa Lehtola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 57 Dnr 2020/478

Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har lämnat förslag till budgetramar för åren 2021-2023. 
Förslaget baserar sig på beslutade ramar för 2020-2022 inklusive beslutade 
åtgärder och besparingar. Justeringar har gjorts för volymer inom 
utbildningssektorn och inom sociala sektorn. Budget har även lagts för 
kapitalkostnader, samt för lönerelaterade kostnader så som kommande 
löneökningar samt pensioner. 
Vid dagens sammanträde kompletterar ekonomichef Ann-Charlotte 
Zackrisson muntligt med ny information gällande förvaltningens förslag till 
budget 2021-2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, daterat 
2020-09-30
Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
investeringsbudget 2021-2024

Allmänna utskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att sammanfatta den nya informationen 

gällande förvaltningens förslag till budget 2021-23 i ett PM och 
översända det till de politiska partierna.

2. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-09-30

Referens

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

Mål och budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Förvaltningens förslag till budgetramar för åren 2021-2023 baserar sig på 
beslutade ramar för 2020-2022 inklusive beslutade åtgärder och besparingar. 
Justeringar har gjort för volymer inom utbildningssektorn och inom sociala 
sektorn. Budget har även lagts för kapitalkostnader, samt för lönerelaterade 
kostnader så som kommande löneökningar samt pensioner. 
Planeringsförutsättningarna kommande år är osäkra då den globala pandemin 
påverkar både skatteintäkter och kommunens verksamhet. Alla sektorer har 
påverkats av pandemin under 2020 och förvaltningen arbetar fortfarande 
med att implementera de besparingar som beslutades inför mål och budget 
2020-2022. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att nya besparingar 
inte bör läggas inför 2021. Underskottet 2021 föreslås täckas av 
resultatutjämningsreserven (RUR). 
Förvaltningens förslag på resultatmål är:

 2021: - 12,4 mkr 

 2022: - 8,3 mkr

 2023: + 0,6 mkr 
Resultatmål för 2022-2023 utgör en framskrivning av verksamheten och 
skatteunderlagsprognos från augusti 2020. Förvaltningen avser att inför 
beslut om mål och budget 2022-2024 presentera en budget i balans. Ett 
arbete kommer inledas under 2021 för att genomlysa både verksamhet och 
interna styrmodeller i syfte att identifiera möjliga åtgärder.

Förslag till beslut

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 kr per 
skattekrona.

2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramar för budget 
2021–2023 samt investeringsbudget 2021–2024.

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 
ekonomiska situation ompröva de nuvarande finansiella målen.

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag med budget i balans inför 
2022.
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Leksands kommun

Datum
2020-09-30 Referens Sida

2(2)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
investeringsbudget

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Göran Wigert kommundirektör
Ann-Charlotte Zackrisson ekonomichef
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Kompletterade underlag till förvaltningens förslag till Budget och Prognos 
2021-2023

Uppdaterad skatteunderlagsprognos 

Sedan förvaltningen presenterade sitt förslag har SKR tagit fram ytterligare en 
skatteunderlagsprognos. Jämfört med den prognos som redovisades i augusti förväntas 
tillväxten i år bli lägre och samtidigt något högre 2021 och sedan lägre igen 2022. 
Återhämtningen av ekonomin förväntas bli mer utdragen jämfört med tidigare antagande.  

Skillnaderna per år är upp mot 4 mkr (2022) men förvaltningens förslag är att inte justera 
ramarna i budget så ytterligare justeringar sannolikt ändå är att vänta framöver, både mot 
bakgrund av slutlig befolkningsstatistik och ytterligare justeringar i prognosunderlag. 

Äldreomsorgsatsningen är medräknad i förvaltningens underlag

Den särskilda satsningen på äldreomsorgen som aviserades i samband med budget-
propositionen i form av riktat statsbidrag har räknats med i ramen för skatter och bidrag och 
har därmed fördelats ut. Då satsningen på äldreomsorgen är riktad kommer bidraget inte att 
klassas som ett generellt statsbidrag (vilka redovisas under skatter och bidrag i Mål och Budget 
och bokslut) utan som en intäkt under Sociala sektorn. Den ökning av ramen som nu ligger på 
sektorn kommer i stället bli en ökning av intäkterna för sektorn.  

Heltid som norm

I förvaltningens förslag ryms inte ett brett införande av ”Heltid som norm”. En initial 
beräkning visar på att bara inom Sociala sektorn kan reformen kosta 10 mkr. Förvaltningen har 
i sitt budgetförslag avsatt 2 mkr 2021, 3 mkr 2022 och 4 mkr 2023. Ska reformen genomföras 
brett kommer sektorn redovisa att underskott. 

Justering investeringar

Sedan förvaltningens förslag lämnades in har vissa justeringar skett i investeringskalkyler. För 
att undvika revideringar genom tilläggsanslag vill förvaltningen justera ett par av beloppen 
innan beslut. Bland annat justeras inköp av instrument ner till 100 tkr och den indikativa 
planen vad gäller renovering av förskolan Igelkotten och Rosen (ligger i plan 2022) stryks 
tillsvidare. Vidare justeras beloppet för investering av möbler inom utbildningssektorn 2021 
som en effekt av att planerade investeringar inte kommer hinna genomföras 2020 och dessa är 
en del i ett riktat statsbidrag. 

Investeringsbudgeten har även kompletterats med en grov beräkning för ombyggnation av 
Gästishallen för att möjliggöra en bra måltidsmiljö för både gymnasiet och Samilsdalskolan, 
samt byggnation av matsal på Åkerö skola. 
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Finansiella mål

Förvaltningens förslag är att nuvarande finansiella mål gäller även under kommande år även 
om de sannolikt inte kommer nås under perioden. Nya mål utarbetas under 2021. 
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1. Inledning 
Vi står inför en tid av osäkerhet och utmaningar men också nya möjligheter och framtidstro i 
kommunen. Nya arbetstillfällen fortsätter att skapas och nya digitala arbetssätt öppnar upp möjligheter 
inom kommunens verksamheter och möjliggör även för fler att bosätta sig i Leksand trots att man har 
arbete på annan ort. Viktiga investeringar har påbörjats och strukturförändringar genomförs i 
verksamheterna. Samtidigt fortsätter den globala pandemin påverka samhället och vår vardag. 

Den lågkonjunktur vi var på väg in i när covid-19 bröt ut förväntas nu bli både djupare och längre än 
vad vi räknade med i tidigare mål och budget. Vårens extremt snabba nedgång i produktion och 
sysselsättning nationellt och globalt har delvis stannat av men när pandemin tycks ta ny fart under 
hösten kan läget förvärras igen. Regeringar runt om i världen har varit snabba och kraftfulla i sina 
åtgärdspaket för att bromsa nedgången men det kommer troligen ta flera år innan vi är tillbaka på 
samma nivå som före pandemin. Konjunkturbedömningarna är ytterst osäkra och Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) talar om scenarier istället för prognoser. 

Redan innan pandemin brottades många av Sveriges kommuner med ekonomiska utmaningar som i 
första hand beror på demografiska förändringar med allt fler äldre, fler barn och unga, samt ökande 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för välfärden i Sverige ökar därför sedan ett par år i snabbare takt än 
skattetillväxten, och Leksand är inget undantag. För att möta förändringarna lanserade Leksand ett 
större effektiviserings- och omstruktureringsprogram under 2020 genom det så kallade 63-
punktsprogrammet. De flesta av åtgärderna är genomförda och kommer få full ekonomisk effekt 
kommande år. 

Leksands mål om att nå en befolkning på 18 000 invånare ligger fast men avsaknaden av bostäder 
innebär att befolkningsökningen har stannat av. Detta påverkar skatteintäkterna som utöver 
konjunkturnedgången även minskar jämfört med den indikativa ram som lades i mål och budget 2020-
2022. Trycket på bostäder i kommunen är fortsatt högt och satsningen på exploatering är viktig även 
om många processer tar lägre tid än planerat. 

Näringslivet och besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin. Samtidigt har Leksand många fina 
värden och en attraktionskraft som gjort att tappet varit mindre än vad vi initialt befarade även om 
vissa delar av näringslivet drabbats mycket hårt. Det finns även ljusglimtar i form av nyetableringar 
och under pandemin har samarbetet med grannkommunerna inom näringslivsfrågor stärkts. Leksand 
har generellt sett haft en låg arbetslöshet men den har börjat öka under sommaren. Behov av satsningar 
på nyföretagande, vuxenutbildning och arbetsmarknadsstöd förväntas öka under de närmaste åren. En 
återetablering av arbetsförmedlingen i kommunen är därför välkommet. 

Leksands kommun fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och pandemin har lärt oss att bli än mer 
digitala och att arbeta på distans. Under året har dock mycket planerat utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka och 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.  

Det förväntade underskottet 2019 vändes till ett överskott på 9,2 miljoner kronor (mkr) genom 
kraftfulla besparingar där i princip alla verksamheter ställde in utveckling, resor och 
kompetensutveckling under hösten. Även under 2020 pekar just nu prognosen på ett överskott på cirka 
3 mkr, men i denna prognos finns stora osäkerheter framförallt på intäktssidan. 

Leksand har även påbörjat arbetet med att införa ”Heltid som norm” inom kommunals avtalsområde. 
Reformen är positiv i många avseenden men på det äldreboende reformen införts har vi sett stora 
kostnadsökningar. Med det ekonomiska läge vi nu befinner oss kommer det att vara svårt att 
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genomföra reformen brett inom hela kommunen. I det förslag till ram som lämnas av förvaltningen har 
en försiktig ökning lagts för att finansiera reformen med en ökning på 1 mkr per år. Initiala 
beräkningar visar dock på att reformen kan kosta upp mot 10 mkr bara inom sociala sektorn. Leksand 
har sedan länge en beslutad satsning på äldreomsorgen genom nybyggnationen av boendet i Tibble och 
öppnandet av en anpassad avdelning med särskilt stöd och kompetens på Edshult. Äldreomsorgen är 
den verksamhet som får de största tillskotten framöver och därför är den riktade satsningen som ligger 
i årets budgetproposition mycket välkommen. Riktade statsbidrag som äldreomsorgslyftet, vilket syftar 
till att öka antalet utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, innebär inte någon 
budgetförstärkning för kommunen och har därför inte räknats med i underlaget. Det samma gäller även 
andra riktade bidrag som aviserats i budgetpropositionen för 2021 vilka i sig inte förväntas sänka 
nettokostnaderna för kommunen. 

Den uppskjutna lönerörelsen för flera avtalsområden skapar viss osäkerhet vad gäller 
planeringsförutsättningar. Budgeten har tagits fram med hänsyn taget till löneutveckling på cirka 2 %, 
volymförändringar och den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i augusti 2020. I detta 
planeringsdokument har fokus lagts på 2021 då förutsättningarna för 2022-2023 är mycket osäkra.  
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 kommunens 
arbete under perioden 2021-2022: 

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. 
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

förskolan. 
5. Erbjuda äldre och de med funktionsnedsättning en trygg, hälsofrämjande och hållbar omsorg 

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

arbetsmarknadens behov. 
7. Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landets främsta sport- och 

friluftskommuner – med fokus på barn och unga. 
8. Öka vår omgivnings kunskaper om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

kommunens service och tillgänglighet. 
9. Skapa förutsättningar för fler bostäder och företag genom strategisk planering och utveckling av 

mark och infrastruktur i hela kommunen. 
10. Verka för bättre arbets- och studiependling i regionen och för gynnande kommunala/regionala 

samarbeten. 

1.2 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) konstaterar i sin ”Ekonomirapport maj 2020” att läget är 
kärvt och att lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. De 
strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför som av SKR tidigare uppskattats till cirka 
35-40 miljarder kronor kvarstår. 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.
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Att genomföra planerade investeringar i skolor, äldreboenden, bostäder och VA-nät är viktigt för att 
inte spä på konjunkturnedgången ytterligare. 

Det kommer ta lång tid innan vi kan bedöma de fulla effekterna av pandemin. Kommunernas samlade 
resultat efter finansiella poster uppgick till 17,1 miljarder kronor (mdr) 2019, vilket är nästan 3 mdr 
mer än året dessförinnan. Samtidigt var det färre än 70 kommuner som redovisade underskott. Det 
starkare resultatet beror till viss del på nya redovisningsregler som innebär att orealiserade finansiella 
vinster räknas in. Men det beror också på att kostnaderna, räknat i fasta priser, minskade för första 
gången på 15 år till följd av anpassningar inför en kommande ansträngd ekonomi vilket delvis också 
gäller Leksand. Om den senaste skatteunderlagsprognosen håller kommer många kommuner redovisa 
ett överskott även 2020. Det beror i huvudsak på de tillfälliga statsbidragen samt ersättningen för 
sjuklönekostnader som annars hade haft stor negativ inverkan inom verksamheter där all frånvaro 
måste täckas med vikarier. 

För 2021 har ytterligare statsbidrag beviljats men det är osäkert i vilken utsträckning ökade 
statsbidragen täcker skattebortfall och ökade kostnader inom välfärden. 

1.3 Ekonomiska förutsättningar för Leksands kommun 
1.3.1 Skatter 
Leksands kommun använder sig av SKR:s skatteunderlagsprognoser för att beräkna framtida 
skattetillväxt. Skattetillväxten ökar inte i den takt som vi räknat med under tidigare år. Samtidigt ökar 
Leksands avgift inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet 2021. Det införandebidrag som 
beslutades för de kommuner som fick ett negativt utfall när modellen gjordes om upphör under 2020. 
För Leksands del innebär detta att införandebidraget på 3,9 mkr upphör. Även inom LSS beräknas 
Leksands avgift till utjämningsystemet öka med cirka 3,8 mkr till 31,5 mkr år 2021. Tyvärr ser vi inte 
möjlighet till motsvarande besparing inom den egna verksamheten utan det är i första hand strukturella 
förändringar på nationell nivå som gör att Leksands bidrag inom utjämningsystemet för LSS ökar. Nya 
taxeringsvärden på fastigheter innebär samtidigt att prognosen för den kommunala fastighetsavgiften 
ökar med cirka 5 mkr. 

På sikt i takt med en ytterligare ökning av antalet äldre i kommunen förväntas Leksands avgift i 
kostnadsutjämningen sjunka samtidigt som även skattekraften sjunker och kommunen erhåller mer via 
inkomstutjämningen.   

1.3.2 Befolkning 
Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att 
beräkna framtida demografiska förändringar. I år har vi gjort en nedskrivning av prognosen mot 
bakgrund av att befolkningsökningen stannat av under 2019 och första halvan av 2020. 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. Utgångspunkten i de ramar som lagts är en 
befolkning på 15 905 invånare. 

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn och unga. 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.  
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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 ska finansieras via 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.  

 

58



 

7 

2.  Förslag till budget
2.1 God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse 

Mål Målnivå Budgeterat 
Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag under 
budgetperioden 2018-2022 

2% -0,3%

Verksamhetens kostnader ska inte öka snabbare än skatter och bidrag 
under 2021-2023

2,2% 2,3%

Självfinansieringsgraden av investeringar ska vara 100 % under perioden 
2021-2024, exklusive exploatering.  

100% 29%

Soliditeten ska öka jämfört med föregående 3 års snitt 11,4% 
Sektorerna ska hålla sin budget -  - 

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

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 ett ekonomiskt överskott och att investeringar görs 
inom den ekonomiska ramen. Självfinansieringsgraden är mycket låg under perioden. Det är dock 
rimligt att även bedöma självfinansieringen exklusive byggnationen av nya särskilda boenden, 
eftersom detta är investeringar som minskar andra kostnader bland annat hyra. Lyfts Tibbe och Edshult 
ur kalkylen ovan hamnar självfinansieringsgraden på ca 60 %.   

Under budgetperioden kommer kommunen inte att nå resultatmålet om 2 % överskott utifrån de 
förutsättningar som ni ligger. Givet bortfall av statsbidrag i form av införandebidrag samt ökad avgift 
inom LSS är det precis att målet om att verksamhetens kostnader ska öka långsammare än skatterna 
nås under perioden. 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) och återställning av negativt 
balanskravsresultat 

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 2020. Leksands 
kommun följer SKR: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. Bedömningen är att reserven kommer kunna användas 2021-2022.
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Balanskravsutredning, mkr 2019 2020 2021 2022 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen 9,2 3,3 -12,4 -8,3 0,6
Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,1 3,3 -12,6 -8,3 0,6
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv 60,6 60,6 60,6 48,0 40,4
Ianspråktagande av resultatutjämningsreserven 0,0 0,0 12,6 7,6 0,0
Årets balanskravsresultat 9,1 3,3 0,0 0,0 0,6
Balanskravsresultat att återställa från tidigare år  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 48,0 40,4 40,4

Tabell 2. Balanskravsutredning  

2.3  Budgetförutsättningar 
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer: 

Indexuppräkning för prisökningar 
I budgeten har ingen generell uppräkning för prisökningar gjorts utan kostnadsökningar får hanteras 
genom effektivisering. Uppräkning görs dock i de fall kostnaderna ökar kraftigt så som för el, 
livsmedel etc. 

2,0 procent uppräkning för löner och ett friskvårsbidrag
Löneökningar budgeteras centralt och ska täcka samtliga löneökningar inom kommunen, inklusive 
löneglidning (till exempel snedsitsar och nyrekrytering). I budgeten har en uppräkning gjorts med 2 % 
per år jämfört med 2,5 % tidigare år. Förvaltningens bedömning är att det finns utmaningar i att 
behålla konkurrenskraftiga löner med det lägre utrymmet, men ser inte förutsättningar att nå en budget 
i balans på annat sätt då kostnaden för arbetskraft utgör huvuddelen av kommunens kostnader. 
Kommande lönerörelser kan förändra förutsättningarna. Kommunen ser redan i dag att vi inom vissa 
verksamheter har en omfattade löneglidning där vi kan behöva ha riktad kompensation. För att fortsatt 
vara en bra arbetsgivare, simulera friskvård och på sikt minska sjukfrånvaro föreslår förvaltningen att 
ett årligt friskvårdbidrag införs med max 1000 kr per medarbetare. Satsningen förväntas kosta cirka en 
mkr och ligger med i förslag till budget. 

Oförändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 
Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR: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. Pålägget ligger 
kvar på samma nivå 2021. 

Pensionsskulden påverkar negativt 
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras 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. Pensions-
utbetalningarna 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. Justering av prognosparametrar för beräkning av pensioner har gjort med 
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anledning av covid-19. Det finns indikationer på att kostnaderna sjunker med upp till 8 % under 2021 
till följd av detta. 

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn 
Sociala sektorn och utbildningssektorn 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 sociala sektorn. Samma sak 
gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar görs även för ökade kostnader inom social sektorn 
och i form av särskilt stöd inom grundskolan. Förgymnasieskolan justeras volymerna över åren för att 
minska ryckigheten i planeringsförutsättningar. 

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 
31,5 mkr. Denna avgift har ökat med 3-4 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i 
utjämningsavgifterna beror till stora delar på relativa ändringar mellan kommunerna.  

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 ökar också kommunens räntekostnader. Till 2022 beräknas räntekostnaderna öka framförallt 
på grund av ökade lån men även högre räntor. Utöver detta tillkommer ränta för äldreboendet Tibble, 
samt för den nya sporthallen. De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de 
kommunala bolagen som förväntas öka något under perioden.  

2.4 Resultatbudget 
För åren 2021-2023 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad 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. 
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Mål och Budget 2020-2022 (Mkr) Utfall 2019
Budget 
2020

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 36,5 42,7 44,7 44,1 43,9
Ramjustering -3,7 -2,3 -2,9 -3,1
Verksamhetsstöd 64,3 72,3 72,9 72,9 73,0
Ramjustering -4,0 -3,4 -3,4 -3,3
Utbildning 415,1 361,0 359,5 360,1 362,1
Ramjustering 11,6 10,1 10,7 12,7
Sociala 282,7 351,9 363,1 366,1 369,4
Ramjustering 18,5 29,7 32,7 36,0
Samhällsutveckling 54,4 49,1 47,7 46,5 46,8
Ramjustering -0,3 -2,0 -3,2 -2,9

Verksamhetens Nettoram 853,0 877,0 887,8 889,7 895,2
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -4,0 -6,0 -6,0
Lönekomp 0,0 11,6 27,1 43,4 55,9
Priskomp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 39,3 41,9 43,3 45,6 46,6
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 12,2 16,0 15,5 17,3 17,3
Verksamhetens Nettokostnader 897,9 946,5 969,7 990,0 1 009,0
Finansiering
Skatteintäkter -729,2 -749,0 -736,1 -764,8 -795,1
Generella Statsbidrag & utjämning -175,1 -186,5 -223,5 -220,6 -218,4
Finansiella kostnader 3,7 5,1 7,6 9,2 9,2
Finansiella intäkter -6,4 -5,2 -5,4 -5,6 -5,4
Finansiering Total -907,0 -935,6 -957,4 -981,8 -1 009,7
Årets Resultat 9,1 -11,0 -12,4 -8,3 0,6
Resultat i  % av skatter och bidrag 1,0% -1,2% -1,3% -0,8% 0,1%

Tabell 3. Resultatbudget 2021-2023 (mkr). 

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. 
 
2.4.1 Föreslagna besparingar och effektiviseringar 
Förvaltningen fick under 2019 i uppdrag att redovisa åtgärder för att få en budget i balans och hitta 
besparingar på minst 30 mkr. Under 2019 beslutades sparåtgärder på totalt 37,6 mkr. Besparingarna 
togs fram på kort tid och alla konsekvenser var inte helt analyserade när beslut om budgeten fattades. 
Merparten av besparingarna är genomförda. Beslut som inte kunnat genomföras är i första hand 
bildandet av en kommunkoncern och organisationsförändringen inom gata-park samt 
avyttring/alternativ användning av Djura skola. Inom ett par områden har besparingspotentialen 
överskattats men i grunden har programmet gett effekt och gör det möjligt för kommunen att nå en 
budget i balans inom planeringsperioden.  
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2.4.2 Osäkerhetsfaktorer och utmaningar framöver 
Inom förvaltningen finns det en vana att hantera osäkerheter. Framöver är osäkerheterna dock större än 
vanligt. Förvaltningen har identifierat några större risker och utmaningar med den budget som är lagd 
som särskilt kommer bevakas under året.  

- Skatteunderlagsprognosen från SKR är bara att scenario, utfallet kan bli lägre.
- Utfallet av uppskjutna lönerörelser kan innebära högre kostnader än budgeterade 2%.
- Konsekvenser av införandet av heltid som norm eventuellt tillkommande kostnad på 10 mkr, mot 

budgeterad kostnad på totalt 4 mkr under perioden.
- Placeringar inom individ och familjeomsorgen har återigen ökat.
- Behovet av försörjningsstöd, vuxenutbildning, och arbetsmarknadsstöd kan öka ytterligare i ljuset av 

en långvarig lågkonjunktur.
- Uteblivna exploateringsintäkter på grund av långa processer.
- Behov av särskilt stöd inom skolan fortsätter att öka även framöver.
- Interkommunala ersättningar ökar genom att fler väljer i första hand annan gymnasieskola.
- Intäkter för Granberget och Leksandshallen minskar på grund av covid-19 och dålig snötillgång.

2.5 Investeringsbudget  
I Leksands kommun finns stora investeringsbehov som följer av höga ambitioner. Höga 
investeringsnivåer för kommunen leder till högre kapital- och underhållskostnader. Det ställer i sin tur 
krav på en kostnadseffektiv verksamhet för att nå överskottsmålet. 

Givet de höga investeringsnivåerna har förvaltningen redan i årets mål och budget identifierat de större 
investeringar där tidigare beslutade anslag behöver flyttas med till kommande år. Målsättningen är att 
få ett bättre utnyttjande av beslutad investeringsbudget och samtidigt minska de belopp som beviljas i 
form av tilläggsanslag på våren. En rad mindre investeringar har även samlats i gemensam ram inom 
till exempel utbildningssektorn. Ramen för verksamhetsanpassningar inom fastigheter har också 
justerats för att minska antalet små projekt som äskas separat och för att få en bättre prioritering på 
helheten. 

2021 2022 2023 2024 TOTALT

Totalt, inklusive exploatering 197 005 99 425 176 975 128 775 595 480
Totalt, exklusive exploatering 181 355 87 925 169 975 123 775 564 400

Tabell 4. Investeringsbudget per sektor perioden 2021-2024 (mkr). 

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. 

De genomförs en rad stora investeringar under perioden där det enskilt största beslutade 
investeringarna är Tibble särskilda boende (180 mkr) och den nya sporthallen (60 mkr). Under 
perioden planeras även stora investeringar i gång- cykelvägar samt vägar, och kommunen investerar 
även för att kunna börja sälja tomter i Norra Käringberget under 2021. En planerad ombyggnation av 
Edshult 2022-24 (cirka 200 mkr) ligger med i planeringen för att möta ökade boendebehov som följd 
av fler äldre.

Räknar vi bort Tibble, sporthallen samt exploateringen landar investeringarna på ca 60 mkr 2021 
vilket är den nivå som på sikt bedöms hållbar. 
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2.5.1 Finansiering av investeringarna 
Målet om 100 % självfinansiering av investeringar kommer inte att nås under perioden. Det beror 
framförallt på byggandet av ett nytt äldreboende i Tibble samt den nya sporthallen. I Tibble går 
kommunen från att betala en extern hyra till att äga själv vilket motiverar en lägre 
självfinansieringsgrad. För att klara en finansiering av investeringar uteslutande med egna medel utan 
ny upplåning behöver investeringstaket ligga på cirka 50 mkr per år under perioden exklusive 
exploatering. 

Kommunens lån uppgår idag till 260 mkr och beslutat lånetak uppgår till 350 mkr. Lånetaket behöver 
under perioden höjas till 500 mkr. En stor del av den ökade belåningen beror på bygget av ett nytt 
äldreboende i egen regi samt byggnation av ny sporthall. 

Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett 
nollresultat i driften och investeringar klaras utan nya lån. 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 Brandkåren Norra 
Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under sektor samhällsutveckling inom primärkommunen.  

ENHET
Utfall 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Leksands (primär)kommun 9,2 -11,6 3,3 -12,6 -8,3 -0,6
Leksandsbostäder AB 11,5 11,5 7,0 6,0 6,0
Leksand Vatten AB 0,6 -7,3 -9,3 -4,5 -3,3
Totalt (koncern) 20,7 -7,5 -10,1 -5,6

Tabell 5. Driftresultatet för Leksands kommunkoncern. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen. 

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 2021-2024 beräknas cirka 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall görs stora investeringar i infrastruktur, 
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
Utfall 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024 

Leksands (primär)kommun 68,8 207,0 197,0 99,4 177,0 128,8
Leksandsbostäder AB 113,7 40,2 109,0 35,0 70,0 53,0
Leksand Vatten 64,0 67,3 58,7 62,9 38,0
Totalt 240,1 332,3 364,7 197,3 285,0

Tabell 6. Kommunkoncernens investeringar. Plan ej beslutad/uppdaterad för bolagen.

Fram till 2022 beräknas koncernskulden ha ökat till cirka 1 500 mkr. Skuldökningen leder till högre 
räntekostnader som måste hanteras inom resultatet.  

64



 

13 

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 kommer inte att räcka om kommunen ska fortsätta utvecklas i riktning mot vision 2025. För det 
krävs ytterligare resultatförbättringar på cirka 15 mkr per år. Osäkerheterna under planeringsperioden 
är mycket stora framförallt vad gäller den globala ekonomi och konsekvenser på skatter och 
statsbidrag, men även lågkonjunkturens påverkan på kommunens verksamhet. Med liggande förslag 
kommer förvaltningen nå ett plusresultat 2022 men det finns inga marginaler i det budgetförslag som 
presenteras. Ser man till det prognostiserade utfallet 2020 där kommunerna kompenserats med extra 
statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader och verksamheten inom många områden har gått på 
absolut minimum, kan man konstatera att de kommer bli tufft att klara de ramar som nu ligger. 
Utrymme saknas för att bedriva nödvändig utveckling inom strategiska områden.  

Bilagor: 
1. Investeringsbudget 2021-2024 
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Verksamhet Projekt 2021 2022 2023 2024 Totalt 2021-2024
Fastighetsansvarig Storkök, fasta inventar 300  300  300  300  1 200 
Fastighetsansvarig Tillgänglighetsanpassning 50  50  50  50  200 
Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200  3 000  -   3 200 
Fastighetsansvarig Reservelverk 700  700  700  700  2 800 
Fastighetsansvarig Kök Edshult 10 000  -   -   10 000 
Fastighetsansvarig Verksamhetsanpassningar fastigheter 3 000  3 000  3 000  3 000  12 000 
Fastighetsansvarig Omb fjärrv. Fsk Igelkotten 2 500  -   2 500 
Fastighetsansvarig Generella fsh investeringar 4 500  4 500  4 500  4 500  18 000 
Fastighetsansvarig Tibble Särskilt boende 90 000  -   90 000 
Fastighetsansvarig Edshult -   1 000  100 000  100 000  201 000 
Gator och vägar Inventarier offentliga platser 150  150  150  150  600 
Gator och vägar Vägförbättringar 3 000  3 000  3 000  3 000  12 000 
Förvaltningsledning totalt 111 900  18 200  111 700  111 700  353 500 

Avdelningschef IT Servrar,nät,lagring 100  100  100  100  400 
Avdelningschef IT Digitalisering IT 100  100  100  100  400 
Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000  1 000  1 000  1 000  4 000 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Bra mat- & måltidsmiljö och möbler 300  300  300  300  1 200 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Värmevagnar med kyla 100  100 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Ombyggnation Gästishallen 7 000  7 000  Första grov beräkning
Avdelningschef Kost & Lokalvård Ombyggnation matsal Åkerö 5 000  5 000  Första grov beräkning
Avdelningschef Städ Städmaskiner 100  100  100  100  400 
Verksamhetsstöd totalt 13 700  1 600  1 600  1 600  18 500 

Utbildningschef
Inredning och utrustning för uppdatering av lärmiljö/pedagogiska miljöer-
avser möbler och inredning och utrustning för uppdatering av lärmiljö 800  300  300  300  1 700  Högre investering 2021, delvis finansierad av skolverket

Rektor gymnasiet Teknik och digitalisering 300  300  300  300  1 200 
Rektor vuxenutbildningen Möbler 200  200 
Rektor Kulturskola Instrument 100  100  100  100  400  Minskning 50 per år
Siljansnäs, förskolan Igelkotten. Totalrenovering alt. utbyggnad 10 000  5 000  15 000  Stryks tillsvidare
Förskolan Rosen Utbyggnad+renovering 7 000  7 000  Stryks tillsvidare
Utbildningssektor totalt 1 400  700  700  700  3 500 

Socialchef Nytt Säbo inventarier 5 000  5 000 
Avdelningschef ORDBO Välfärdsteknik VoO 100  100  100  100  400 
Sociala sektorn totalt 5 100  100  100  100  5 400 

Samhällsutvecklingschef Åkersön, erosionsåtgärder 2 750  -   -   2 750 
Samhällsutvecklingschef Kajen förstärkning kajkant 650  650 
Samhällsutvecklingschef Ny anslutningsväg 900 m till Åhlbyns bad- och båthamn via Backhällorna. 1 000  5 500  6 500 
Avd chef Strategisk plan Utsmyckningsgruppen 100  100  100  100  400 
Trafikingenjör Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200  200  200  200  800 
Trafikingenjör Moskogvägen 10 000  10 000  20 000 
Trafikingenjör GC-vägar 2 000  2 000  2 000  2 000  8 000 
Trafikingenjör GC väg Härädsbygden  2 500  5 000  4 000  11 500 
Trafikingenjör Limalänken/Limsjöänget 500  -   -   500 
Trafikingenjör Reinvesteringar vägbelysning 1 300  1 300  1 300  1 300  5 200 
Trafikingenjör Gatubelysning byar 75  75  75  75  300 
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Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv 3 000  2 000  2 000  7 000 
Avd chef Näringsliv Båthamn Finnviken, Tunsta 500  1 400  700  2 600 
Avd chef Näringsliv GC-vägar N:a Käringberget 2 400  -   2 400 
Avd chef Näringsliv Förbindelväg Limhagen -  
Avd chef Näringsliv Infrastruktur Käringberget 15 000  10 000  25 000 
Avd chef Näringsliv Dagvattenåtgärder Limsjöänget 2 600  -   -   2 600 
Avd chef Näringsliv Käringberget 3 etapp 1 6 000  5 000  5 000  5 000  21 000 
Avd chef Näringsliv Kv Grönstedt 1 300  -   -   1 300 
Avd chef Näringsliv Limhagen Norra (Olsvedsväg) 2 000  2 000 
Avd chef Näringsliv Åkerö 3.0 fd Åkessons -   1 500  1 500 
Avd chef Näringsliv Jobsgården  750 
Avd chef Näringsliv Tunsta 3 000  3 000 
Avd chef Fritid Ny sporthall 32 000  23 000  -   55 000 
Enhetschef Fritid ute B Generella inv Fritid 100  100  100  100  400 
Enhetschef Fritid ute Siljansvallen löparbanor 1 200  1 200 
Enhetschef Fritid ute Djupluftare 250  250 
Enhetschef Fritid ute Granbergets underhåll 200  200  200  200  800 
Enhetschef Fritid ute Snöskoter ,Granberget 80  80 
Enhetschef Fritid ute Pistmaskin GB 1 000  1 000 
Enhetschef Fritid ute renovering Stativ liftar -   -   500  500 
Enhetschef Leksandshallen LH inventarier 100  100  100  100  400 
Enhetschef Service B Rastplatser byte av tak 100  100  100  100 
Kulturavdelning Säkerhetsanpassning Museets montrar o reception 600 
Samhällsutveckling totalt 76 405  58 025  38 075  13 875  174 730 

Kommunen totalt 208 505  83 625  158 175  127 975  571 580 

Exploatering 15 650  11 500  7 000  5 000  31 400 
Exl Tibbe, sporthall och exploatering 70 855 
Exl exploatering 192 855  72 125  151 175  122 975  540 180 
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Förvaltningsuppdrag Gata Park
och Fastighet
INVESTERINGSFÖRSLAG 2021 2022 2023 2024 Totalt Ev kommentar

Gata Park

Vägförbättringar 3 500 3 600 3 700 3 800 14 600
Beläggningsåtgärder. Även enskilda vägar. Behoven är större
än 3 mkr/år enl tidigare vägutredning. minst 2 mkr om bara egna vägar

Inventarier offentliga platser 150 150 150 150 600 Inventarier i offentliga miljöer Utsmyckning?

Park Resecentrum Leksand 650 650 Färdigställande av området vid Resecentrum enligt planering Exl växter

Upprustning lekplatser 1 000 1 000

Lekplats Käringberget i samarbete md LBAB. Avslutande
åtgärd enl Lekplatsutredningen (KS §19 3/3 2014,
åtgärdsprogram lekplatser 2015-2017. Budget framflyttad till
år 2018 o 2019 enl KF beslut.) Därutöver även utbyte av
lekplatsutrustning i Clasparken i Insjön för att uppfylla
myndighetskrav. Justera till 750

Delsumma Gata Park 5 300 3 750 3 850 3 950 16 850

Fastigheter

Generella fastighetsinvesteringar 5 150 5 300 5 450 5 600 21 500
Väsentligt att nivån inte sänks på generella
fastighetsinvesteringar.

Verksamhetsanpassningar i fastigheter 2 060 2 120 2 180 2 240 8 600 I samarbete med verksamhetsansvariga.
Storkök fasta inventarier 300 310 320 330 1 260 I samarbete med kostenheten.
Tillgänglighetsanpassningar i kommunala fastigheter 50 50 60 60 220 I samarbete med Folkhälsoplaneraren

Reservelverk 700 700 700 700 2 800
Utbyte mobila reservelverk enligt plan. Osäkert pris pga ny
lagstiftning. Även växling till fasta ska utredas.

Lokal förråd, elverk (planeras vid Limhagen/Fritid förvaltar) 200 3 000 3 200
Nybyggnad av lokal för uppställningplatser för mobila
reservelverk. Nuvarande lokal "rivningskontrakt".

Konvertering till fjärrvärme Igelkottens förskola 2 500 2 500 Konvertering från elvärme. Framflyttad t 2022. EJ med i sammanställning

Åkerö skola - skolgård 800 500 1 300
Anpassning av skolgård till F-6 skola samt upprustning övrig
utemiljö för fastighetens funktion. EJ med i sammanställning

Delsumma Fastighet 9 260 14 480 8 710 8 930 41 380
0

Summa förvaltningsuppdraget 14 560 18 230 12 560 12 880 58 230
TOTALT NETTOINVESTERINGAR 14 560 18 230 12 560 12 880 58 230

68



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 75 Dnr 2016/462

Ny sporthall i Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Den slutliga kostnadskalkylen för byggnation av ny sporthall i Leksand 
beräknas till 64 miljoner kronor inklusive byggherrekostnader jämfört med 
uppskattad budget om 60 miljoner kronor som låg till grund till preliminärt 
positivt besked för byggnation som gavs i kommunstyrelsen juni 2020.

Sektorns/avdelningens bedömning
Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som 
bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och 
presenterades i juni 2020.
Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade kalkylen är den 
realistiska bilden av kostnaden för att bygga den sporthall som efterfrågas 
och som kommer att vara av högkvalitet och med låga driftskostnader där 
funktionen satts i fokus.
Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då 
främst för innebandyns och skolans verksamheter.
Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar till höstterminen 
2022.

Finansiering 
Föreslagen byggnation beräknas kosta 64 miljoner kronor inklusive 
byggherrekostnader.
I investeringsbudget fördelas kostnaden på åren 2020-2022 med 9 miljoner 
kronor, 23 miljoner kronor respektive 32 miljoner kronor.  Beslutet 
förutsätter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med denna del i 
förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023.
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och 
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive 
personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 000 kronor/år 
som ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06
Powerpoint presentation, daterad 2020-09-24 

Yrkande
Viktor Zakrisson (S): Bifall till förvaltningens förslag.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Inleda fas 2 av byggnation av ny sporthall, i enlighet med gällande 

kontrakt.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Leksands kommun
Webbplats
www.leksand.se

E-post
kundtjanst@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
0247-800 00 vx

Fax
0247-144 65

PlusGiro
12 41 60-3

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida
1(2)

Datum
2020-10-06

Referens
2016/462

Åke Sjöberg 0247-80599
Ake.sjoberg@leksand.se

Delbeslut avseende byggandet av ny sporthall Leksand

Beskrivning av ärendet
Den slutliga kostnadskalkylen för byggnation av ny sporthall i Leksand 
beräknas till 64 mkr inklusive byggherrekostnader jämfört med uppskattad 
budget om 60 mkr som låg till grund till preliminärt positivt besked för 
byggnation som gavs i kommunstyrelsen juni 2020.
Följande förändringar har skett sedan juni:
Tillkommande kostnadsposter:

- Ny färgsättning inklusive utvändig inklädnad fasad med trä för att 
harmonisera med övriga byggnader i området

- Utökade brandskyddsåtgärder 
- Elsäkerhetsåtgärder
- Installation av digital driftsteknik 
- Större spegelsal
- Vibrations- och ljuddämpning spegelsal
- Utrymningsvägar i kombination med dörrautomatik och önskemål 

om låsta utrymmen
- Flytt liten transformatorstation som försörjer nödpannorna för 

fjärrvärme, placerade i källaren.
Avgående kostnadsposter:

- Halverad läktare från 500 till 250 st platser
- Dörrar i brandgräns görs täta istället för glasade
- Fönster i fasad delvis bortplockade
- Invändiga fönster, färre och de som är kvar är mindre
- Minskad yta utanför spelplan men fortfarande med generösa mått
- Höjd grundläggning som ger något mindre schaktbehov
- Utrymningstrapp mot simhall görs utvändig istället för invändig
- Ingen separat/permanent lokal för kampsport
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Leksands kommun
Datum
2020-10-06

Referens
2016/462...

Sida
2(2)

Leksands kommun
Webbplats
www.leksand.se

E-post
kundstjanst@leksand.se

Organisationsnr
212000-2163

Postadress
Byggenheten
793 80 Leksand

Besöksadress
Torget 5

Telefon
0247-800 00 vx

Fax
0247-144 65

PlusGiro
12 41 60-3

Sektorns bedömning
Framtagen kostnad för byggnation av sporthall är högre än vad som 
bedömdes vid den preliminära kostnadskalkylen som togs fram och 
presenterades i juni 2020.
Sektorn bedömer att den nu framtagna och genomarbetade kalkylen är den 
realistiska bilden av kostnaden för att bygga den sporthall som efterfrågas 
och som kommer att vara av högkvalitet och med låga driftskostnader där 
funktionen satts i fokus.
Den nya hallen kommer att mycket väl svara mot de behov som finns och då 
främst för innebandyns och skolans verksamheter.
Vid ett positivt beslut beräknas sporthallen stå helt klar till höstterminen 
2022.

Finansiering
Föreslagen byggnation beräknas kosta 64 mkr inklusive byggherrekostnader.
I investeringsbudget fördelas kostnaden på åren 2020-2022 med 9 mkr, 23 
mkr respektive 32 mkr.  Beslutet förutsätter att kf beslutar i enlighet med 
denna del i förvaltningen förslag till mål och budget 2021-2023.
På driftsidan byggs hallen energisnål och med lätt rengörbara ytor och 
smarta lösningar för enkel skötsel. Bedömningen är att driftkostnad inklusive 
personal men exklusive avskrivningar och räntor ligger på 600 tkr/år som 
ska arbetas in i driftbudgeten från och med 2022 halvår.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06
Underlag via en powerpoint presentation 200924. 

Förslag till beslut
1. Inleda fas 2 av byggnation av ny sporthall, i enlighet med gällande 

kontrakt.
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2020-09-24 Leksands Sporthall 1

Leksands Sporthall AgnasARK
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2020-09-24 Leksands Sporthall 2

Leksands Sporthall AgnasARK
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Ø 2 x ca 128 läktarplatser på motordrivna in- och utskjutbar läktarsektioner.

Ø Fullstor plan samt två mindre (ej fullstora) planer. Planerna kan skiljas åt med en kombivägg.

Ø Verksamhetskiosk/Infodisk. (”Kaffe, bulle och kokkorv”)

Ø Lärarrum och anslutning till bef. sporthall i samma nivå.

Ø Publiktoaletter placeras i foajén.

2020-09-24 Leksands Sporthall 4

Foajéplan
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2020-09-24 Leksands Sporthall 5

Botten-
våning

Ø Omklädningsrum 3st.

Ø Separat ombyte för domare, rörelsehindrade och unisex. (flex)

Ø Planförråd, Städcentral, Föreningsförråd

Ø Anslutning till befintlig byggnad via ramp. Nya hallens bottenvåning ligger ca 80 cm under nuvarande 
omklädningsrum i befintlig byggnad.

Ø Not.: De motordrivna läktarna är förhållandevis dyra så vi har delat upp de skjutbara läktarna i olika etapper.

Ø Ev. kan kamsportrummet läggas här nere i stället för på plan 4. På bekostnad av ett stort omklädningsrum 
och ett mindre planförråd.
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2020-09-24 Leksands Sporthall 6

Övre plan

Ø Spegelsal/Kamsportlokal. (Ev. läggs kamsportrummet på plan 2

Ø Teorisal

Ø Teknik rum

Ø Förråd

Ø RWC
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