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Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 8 mars 2021 kl. 13.00 

 
Information 
Av smittskyddsskäl ser vi gärna att såväl ledamöter som ersättare deltar vid 
sammanträdet på distans. Länk och närmare anvisningar skickas separat per 
e-post. 
På förmiddagen den 8 mars 2021, med start kl. 09.00, är det 
informationsmöte med temat näringslivsfrågor. De sedvanliga 
företagsbesöken ersätts med digitala seminarier. För anmälan och närmare 
information, klicka på länken nedan. Sista anmälningsdag är den 3 mars 
2021. 
https://www.leksand.se/medborgare/arbete-och-foretagande/foretag-stod-
och-radgivning/natverk-och-moten/politikerformiddag/ 
 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar     

3 Utskottsordförandena informerar     

4 Framtagande av ny vision för Leksands kommun 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inleda ett arbete med att ta fram en ny vision med målet att 

den nya visionen ska beslutas av kommunfullmäktige i 
november 2021. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att vara kommunstyrelsens 
stöd i arbetet med att fram en ny vision för Leksands 
kommun, i enligt förslaget. 

2021/99    
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5 Framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag – 
fastighetsutredning 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 

Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med 
utredningen. 

2. Återrapportering av genomförandeprocessen ska ske till 
allmänna utskottets sammanträden. 

2019/42    

6 Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta bostadsförsörjningsplan 2021-2025, i enlighet med 

förslaget. 

2019/1388    

7 Information om införandet av digital signering av 
protokoll 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/185    

8 Granskning av internprissättning inom kommunen – 
yttrande till revisionen 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet som kommunstyrelsens, i enlighet med 

förslaget, och översända det till kommunens revisorer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för när 

arbetet med riktlinjer och rutiner. Planen ska vara klar senast 
31 maj 2021. 

3. I samband med rapporteringen till SCB:s 
räkenskapssammanställning avseende verksamhetens 
kostnader år 2020 pröva möjligheten att fördela vissa 
kostnader baserat på faktiskt utnyttjande.  

4. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och i första hand 
fokusera arbetet på de kostnader som har stor påverkan på 
redovisningen av verksamheternas kostnader. 

5. Översända yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 

2020/1380    

2
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9 Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende - 
Tällbergsbyarnas golfklubb 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna nytt 

anläggläggningsarrende för den del av fastigheten som 
omfattar övrig mark för golfverksamhet. Äganderätten 
kvarstår hos Leksands kommun.  

2. Genom förtida lösen överlåta äganderätten till fastigheterna 
Plintsberg  i Leksands kommun till Tällbergsbyarnas 
Golfklubb. Tällbergsbyarnas Golfklubb betalar som ersättning 
för detta 541 394 kronor räknat från 2021. Detta förutsätter att 
Tällbergsbyarnas Golfklubb inte har några upplupna skulder 
till Leksands kommun vid ingången av 2021. Finns sådan ska 
dessa läggas till detta belopp. 

2014/667    

10 Remissvar - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt 
vid uthyrning av lokaler 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att svara på 

remissen. 

2020/1555    

11 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 26 februari 2021. 

2021/23    

12 Kommunstyrelsens ordförande informerar     

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-25 

Referens 
Dnr 2021/99    

Kommunledning 
Caroline Smitmanis Smids, 0247-802 90 
caroline.smitmanis-smids@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Framtagande av ny vision för Leksands kommun 

Bakgrund 
Leksands kommuns vision ”Vision 2025” beslutades av kommunfullmäktige 
2012 och sträcker sig till år 2025. Visionen beskriver ett önskat tillstånd och 
är kommunorganisationens yttersta styrdokument och målbild. Med visionen 
som grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla verksamheterna. 
Förvaltningen beskriver därefter i sina verksamhetsplaner hur arbetet ska gå 
till för att nå målen. Visionen är därför jämte nationell lagstiftning samt 
lokala planer och program ett viktigt verktyg för styrning, ledning och 
uppföljning. 
Sedan 2012 har det skett en omfattande utveckling av kommunen och 
omvärlden har genomgått stora förändringar. Utmaningarna inom miljö- och 
klimatfrågan, demografin med en åldrande befolkning, bristen på viss 
kompetens och behovet av digitalisering är några exempel på skeenden i 
omvärlden som på djupet påverkar kommunens förutsättningar. Leksands 
kommun är i behov av en ny vision som grund för den fortsatta inriktningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter. 

Inriktning, omfattning och avgränsning 
Visionen ska tas fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och dess tre 
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen avser 
den kommunala organisationen. Visionens värden utgör kommunens 
värdegrund. Tidshorisonten är Vision 2030. Samordning ska ske med 
framtagandet av andra planer förvaltningen har i uppdrag att påbörja under 
2021, t ex ny översiktsplan och nya miljömål.  

Arbetsprocess 
Processen är en viktig del av resultatet. Det som medverkar till att en målbild 
blir verklighet är förståelsen för nyttan, helheten, målbilden och den 
medvetenhet som värderingar för med sig. 
Förankringen av en ny vision i organisationen och möjligheten att den ska bli 
verklighet blir på det sättet djupare och går lättare med en process som 
involverar både kommunens förtroendevalda och medarbetare. En 
projektplan och en plan för det interna förankringsarbetet ska tas fram. 
Dialog, workshops eller liknande aktiviteter ska genomföras med 
förtroendevalda och medarbetare. Aktiviteter ska i möjligaste mån 
samordnas med arbetet med översiktsplanen, de nya miljömålen och 
kommunens mål för 2022. Visionen ska redan under framtagandet även vara 

4



Leksands kommun 

Datum 
2021-02-25 
 

Referens 
Dnr 2021/99 

Sida 
2(2) 

ledande för övriga styr- och inriktningsdokument som tas fram under 2021 
med fokus på 2022 och framåt. 
En omvärldsorientering som togs fram 2018 ska uppdateras. Tidigare 
uppföljningar som medborgarundersökning, löpande insikt m.fl. ska 
användas som underlag.  Det önskade läget för Leksands kommun ska utgå 
från perspektiven medborgare, näringsliv, föreningsliv. 
Begreppet vision ska definieras för att ge en gemensam bild av vad en vision 
är. 

Tidplan 
En ny vision ska antas i november vid fullmäktiges sista sammanträde 2021. 
Delrapportering ska göras kontinuerligt till kommunstyrelsen. Tid för arbetet 
med visionen bör i möjligaste mål beredas på redan inplanerade politiska 
möten. Förvaltningens arbete med visionen sker i särskild projekt-
organisation. 

Finansiering 
Externa förläsare/processledare kommer att anlitas. Kostnaderna finansieras 
genom prioriteringar inom befintlig ram. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Inleda ett arbete med att ta fram en ny vision med målet att den nya 

visionen ska beslutas av kommunfullmäktige i november 2021. 
2. Ge kommundirektören i uppdrag att vara kommunstyrelsens stöd i 

arbetet med att fram en ny vision för Leksands kommun, i enligt 
förslaget. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Caroline Smitmanis Smids, daterat 
2021-02-25 

Slutligt beslut skickas till 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 28 Dnr 2021/99 

Framtagande av ny vision för Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns vision ”Vision 2025” beslutades av kommunfullmäktige 
2012 och sträcker sig till år 2025. Visionen beskriver ett önskat tillstånd och 
är kommunorganisationens yttersta styrdokument och målbild. Med visionen 
som grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla verksamheterna. 
Förvaltningen beskriver därefter i sina verksamhetsplaner hur arbetet ska gå 
till för att nå målen. Visionen är därför jämte nationell lagstiftning samt 
lokala planer och program ett viktigt verktyg för styrning, ledning och 
uppföljning. 
  
Sedan 2012 har det skett en omfattande utveckling av kommunen och 
omvärlden har genomgått stora förändringar. Utmaningarna inom miljö- och 
klimatfrågan, demografin med en åldrande befolkning, bristen på viss 
kompetens och behovet av digitalisering är några exempel på skeenden i 
omvärlden som på djupet påverkar kommunens förutsättningar. Leksands 
kommun är i behov av en ny vision som grund för den fortsatta inriktningen 
och utvecklingen av kommunens verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 
Visionen ska tas fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och dess tre 
dimensioner ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Visionen avser 
den kommunala organisationen. Visionens värden utgör kommunens 
värdegrund. Tidshorisonten är Vision 2030. Samordning ska ske med 
framtagandet av andra planer förvaltningen har i uppdrag att påbörja under 
2021, t.ex. ny översiktsplan, nya miljömål samt ökad fokus på arbetsmiljö 
och digitalisering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommundirektör Caroline Smitmanis Smits, daterat 
2021-02-15 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 25 Dnr 2019/42 

Framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - 
fastighetsutredning 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. utreda och föreslå det lämpligaste sättet att 
organisera kommunens fastigheter och vid behov komma med förslag för att 
renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett bostadsbolag. 
Under 2019 och 2020 har utredning pågått och delredovisades i 
krisledningsnämnden i maj 2020. Ansvariga för utredningens slutliga rapport 
är samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg och VD Leksandsbostäder AB 
Anders Eklund. 
Leksands kommun med dess helägda bolag är en koncern. I den kontexten är 
Leksandsbostäder AB att betrakta som ”en del av kommunen”. Översyn av 
vilka kompetenser som finns inom koncernen och hur vi bäst kan nyttja dem 
har genomförts. Samtidigt behöver rollerna renodlas för att vi ska bli än mer 
effektiva i vårt arbetssätt. Det kräver att vi samarbetar för att tillsammans 
lyckas med uppdraget och är en förutsättning för en effektiv organisation. 
  
Under utredningen har en gemensam målbild växt fram och processen har 
fört kommunen och Leksandsbostäder AB mot en samsyn om hur en bra 
verksamhet kan göras ännu bättre och effektivare. 

Sektor samhällsutveckling och Leksandsbostäder AB:s 
bedömning 
Genom att samordna verksamheten till Leksandsbostäder AB, såväl personal 
som material och fordon, och samtidigt införa dialog- och prioriteringsmöten 
mellan kommunen och Leksandsbostäder AB anser vi verksamheten rustad 
för framtidens krav om effektivisering.  Vi anser att Leksandsbostäder har en 
organisation för att kunna landa denna förändring och tillsammans med 
kommunen bygga upp en samlad och effektiv verksamhet.  
Genom att se koncernnyttan har vi möjlighet att prioritera uppdragen så att 
maximal nytta uppnås.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Tydlighet om vad som ska prioriteras i verksamheten görs via dialog- och 
prioriteringsmöten som införs för såväl fastighetssidan som inom utemiljö. I 
de mötena ligger också uppföljning av verksamheterna samt planering och 
samordning av investeringar. 
Gatuchef respektive fastighetschef på Leksandsbostäder AB får uppdraget att 
bygga upp sina utökade verksamheter och samordna befintlig personal till 
fungerande team. Verksamheten ska också öppna upp för ett tydligt 
samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) och vara öppen för att ta 
emot praktikanter och tillfälliga tjänster. 
Tillsättande av en tjänst som lokalstrateg som blir ansvarig för 
lokalförsörjningsplan blir viktig.  Lokalstrategen ska se till verksamheternas 
bästa med ändamålsenliga lokaler samtidigt som helhetens fastighets-
ekonomi hålls i och där finns förutsättningar för en effektivisering av vårt 
lokalnyttjande.  

Finansiering 
Bedömningen är att sammanslagningen kan göras inom befintlig budget men 
att budgeten måste långsiktigt förstärkas för tjänsten som lokalstrateg. 
Fordon och utrustning ska Leksandsbostäder AB köpa av kommunen till 
bokfört värde och leasingavtal övertas där det är aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-01-28 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, Gata/park och bostadsbolag 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Leksandsbostäder AB 

genomföra förändringar i enlighet med utredningen. 
2. Återrapportering av genomförandeprocessen ska ske till allmänna 

utskottets sammanträden. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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1(4) 

Datum 
2021-01-28 

Referens 
KOS 2019/42   

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

  

 
  

 

 
 

Slutrapport- Utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att 
uppdra till förvaltningen att bl.a. utreda och föreslå det lämpligaste sättet att 
organisera kommunens fastigheter och att utreda och vid behov komma med 
förslag för att renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett bostadsbolag. 
 
Under 2019 och 2020 har utredning pågått och delredovisats i 
krisledningsnämnden i maj 2020. Ansvariga för utredningens slutliga 
rapport, som nu klar och redovisas i bilaga, är samhällsutvecklingschef Åke 
Sjöberg och VD Leksandsbostäder Anders Eklund. 
 
Kommunen står inför stora utmaningar, inte minst genom att vara 
kostnadseffektiv i alla led. Utredningsuppdraget har tjänat sitt syfte genom 
att sätta fokus på hur vi arbetar idag och hur vi kan bli än mer effektiva för 
att klara utmaningarna på bästa möjliga sätt framöver. Lösningen måste vara 
hållbar över tid och lätt att följa upp. Kommunen har visionen ”det är lätt att 
leva i Leksand”, då måste vi också organisera oss på bästa sätt så att ”det är 
lätt att arbeta rätt”.  Med det följer också ”lätt att följa upp ” 
 
Leksands kommun med dess helägda bolag är en koncern. I den kontexten är 
Leksandsbostäder att betrakta som ”en del av kommunen”. Vi har därför sett 
över vilka kompetenser som finns inom koncernen och hur vi bäst kan nyttja 
dem. Samtidigt som vi behöver renodla rollerna, för att bli än mer effektiva i 
vårt arbetssätt. Det kräver att vi behöver samarbeta än mer intensivt för att 
tillsammans lyckas med uppdraget och är en absolut förutsättning för en 
effektiv organisation.  
I uppdraget har vi tagit fram en konsekvensanalys utifrån delrapportens 
resultat. Vi har också lyssnat till berörda verksamheter.  
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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 

Ju mer som utredning har gått framåt, har vi konstaterat att förutom 
huvuduppdraget så ser vi fler möjligheter än det som uppdraget pekade på 
från början, att renodla och nyttja kommunkoncernen olika 
spetskompetenser. Målet måste vara att inte bygga upp parallella 
roller/organisationer.  
Under utredningen har en gemensam målbild växt fram som inte var läget i 
starten, det känns bra att processen i sig fört oss mot en samsyn om hur vi 
tror vi kan göra en bra verksamhet ännu bättre och effektivare. 
 
Sektorns bedömning 
Genom att samordna verksamheten till Leksandsbostäder såväl personal som 
material och fordon och samtidigt införa dialog- och prioriteringsmöten 
mellan kommunen och Leksandsbostäder anser vi verksamheten rustad för 
framtidens krav om effektivisering.  Vi anser att Leksandsbostäder har en 
organisation för att kunna landa denna förändring och tillsammans med 
kommunen bygga upp en samlad och effektiv verksamhet.  
Genom att se koncernnyttan i alla lägen har vi möjlighet att prioritera 
uppdragen så att maximal nytta uppnås. Tydlighet om vad som ska 
prioriteras i verksamheten görs via dialog- och prioriteringsmöten som införs 
för såväl fastighetssidan som inom utemiljö. I de mötena ligger också 
uppföljning av verksamheterna samt planering och samordning 
investeringar. 
Gatuchef respektive fastighetschef på Leksandsbostäder får uppdraget att 
bygga upp sina utökade verksamheter och samordna befintlig personal till 
fungerande team. Verksamheten ska också öppna upp för ett tydligt 
samarbete med AME och vara öppen för att ta emot praktikanter och 
tillfälliga tjänster. 
Tillsättande av en tjänst som lokalstrateg som blir ansvarig för 
lokalförsörjningsplan blir viktig.  Lokalstrategen ska se till verksamheternas 
bästa med ändamålsenliga lokaler samtidigt som helhetens 
fastighetsekonomi hålls i och där finns förutsättningar för en effektivisering 
av vårt lokalnyttjande för nytta för verksamheterna och ekonomin. 
 
Finansiering 
Vår bedömning är att sammanslagningen kan göras inom befintlig budget 
men att budgeten måste förstärkas för tjänsten som lokalstrateg. 
Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas mer effektivt i 
och med samordningen och lokalstrategens arbete kommer med all säkerhet 
att minska kostnaderna för lokaler framöver. 
Vid övergången ska personalens avtal göras om till en anställning vid 
Leksands bostäder. 
Fordon och utrustning ska Leksandsbostäder köpa av kommunen till bokfört 
värde och leasingavtal övertas där det är aktuellt.  
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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 

      
Förslag till beslut 
Samarbete och samnyttjande inom koncernen är en förutsättning för ett 
kostnadseffektivt arbetssätt. Fokus är att inte bygga ”dubbla” organisationer 
och istället samla/tillföra kompentensen på den plats där vi tror att den gör 
mest nytta. Utifrån den aspekten förslås följande: 
 

1. Flytta servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd till 
gata/park för att bilda en gemensam avdelning under namnet 
Utemiljö. Den nya samlade avdelningen placeras fortsättningsvis vid 
Leksandsbostäder AB (LBAB). 
- Viktigt är att tydliggöra uppdraget 
- Ge gatuchefen i uppdrag att organisera och effektivisera 

avdelningen utifrån befintlig personal 
- Ge gatuchefen i uppdrag att rusta upp kommunförrådet 
- De strategiska trafikfrågorna ligger kvar hos sektor 

Samhällsutveckling 
- Skapa en tydlig plats för praktikplatser och uppdrag som kan 

lämnas till AME. 
-  

2. Förvaltningsuppdraget av kommunens fastigheter ligger kvar hos 
LBAB. 
- Fastighetsförvaltningen (skalet) av fastigheterna på Fritid förs 

över till LBAB för en tydlig samlad bild med undantag av 
Granberget och kulturfastigheter i steg 1. 

- Ge fastighetschefen i uppdrag att organisera och effektivisera 
uppdraget. 

 
3. Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders 

fastighetsförvaltning och ingå i förvaltningsuppdraget 
- Befattningsbeskrivningen/förväntningarna för vaktmästaren skall 

ses över och i samband med den även se över den för städ och 
fastighetsskötarna.   

- Målet är att underlätta för de verksamheter som verkar i 
lokalerna. 

 
4. Tillsätta en lokalstrateg inom sektor samhällsutveckling. Strategen 

ska vara ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor och ha ett 
tätt samarbete med verksamheterna och fastighetsavdelningen på 
LBAB och delta vid prioriteringsmöten. 

 
5. Implementera en dialog- och prioriteringsorganisation för Utemiljö 

och förvaltningsuppdraget av kommunens lokaler. 
- Ge samhällsutvecklingschef och vd Leksandsbostäder uppdraget 

att gemensamt arbeta fram en struktur. 
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Leksands kommun 
Datum 
2021-01-28 

Referens 
KOS 2019/42... 

Sida 
4(4) 

 
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 

6. Tillsätta en särskild utredning för att se över konsekvenser och 
förutsättningar för att flytta ägandet av särskilda boende från 
Leksandsbostäder till kommunen. Det bör göras med stöd av 
specialistkompetens för att hitta rätt tillvägagångssätt. 

 
7. Ge förvaltningen i uppdrag att tillämpa koncernsamverkan inom fler 

lämpliga områden för att skapa ytterligare effektiviseringar och då 
också en tydlig prioriteringsordning via dialogmöten innefattande 
Dala vatten och avfall och Dala energi. 

 
8. Tillsamman med AME utreda hur samarbetet ska se ut för en tydlig 

arbetsordning och uppdragsfördelning. 
 

 
 
 
Åke Sjöberg    Anders Eklund 
Samhällsutvecklingschef                          Vd 
 
Leksands kommun                                    Leksandsbostäder
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Förord 
Som det står i bakgrunden till utredningen, så står kommunen inför stora utmaningar, inte minst 
genom att vara kostnadseffektiv i alla led. Utredningsuppdraget har tjänat sitt syfte genom att sätta 
fokus på hur vi arbetar idag och hur vi kan bli än mer effektiva för att klara utmaningarna på bästa 
möjliga sätt framöver. Lösningen måste vara hållbar över tid och lätt att följa upp. Kommunen har 
visionen ”det är lätt att leva i Leksand”, då måste vi också organisera oss på bästa sätt så att ”det är 
lätt att arbeta rätt”.  Med det följer också ”lätt att följa upp ” 

Leksands kommun med dess helägda bolag är en koncern. I den kontexten är Leksandsbostäder att 
betraktas som ”en del av kommunen”. Vi har därför sett över vilka kompetenser som finns inom 
koncernen och hur vi bäst kan nyttja dem. Samtidigt som vi behöver renodla rollerna, för att bli än 
mer effektiva i vårt arbetssätt. Det kräver att vi behöver samarbeta än mer intensivt för att 
tillsammans lyckas med uppdraget och är en absolut förutsättning för en effektiv organisation.  

I uppdraget har vi tagit fram en konsekvensanalys utifrån delrapportens resultat. Vi har också lyssnat 
till berörda verksamheter.  

Ju mer som utredning har gått framåt, har vi konstaterat att förutom huvuduppdraget så ser vi fler 
möjligheter än det som uppdraget pekade på från början, att renodla och nyttja kommunkoncernen 
olika spetskompetenser. Målet måste vara att inte bygga upp parallella roller/organisationer.  

Under utredningen har en gemensam målbild växt fram som inte var läget i starten, det känns bra att 
processen i sig fört oss mot en samsyn om hur vi tror vi kan göra en bra verksamhet ännu bättre och 
effektivare. 
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1. INLEDNING 
Utredningsuppdrag 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2019, § 20, beslutades att uppdra till förvaltningen 
att bl.a. att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens fastigheter och att 
utreda och vid behov komma med förslag för att renodla och utveckla Leksandsbostäder som ett 
bostadsbolag. 
 
En delrapport lämnades till kommunstyrelsen den 26 augusti 2019. Kommunstyrelsen beslutade att: 

1. Ge förvaltningen och Leksandsbostäder i uppdrag att arbeta vidare utifrån följande inriktningar: 
 Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med servicegruppen, skogsgruppen och 

verkstad/förråd 
 Fastighetsförvaltning bedöms ligga kvar hos Leksandsbostäder utifrån att samla 

kompetensen på ett ställe. 
 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och slå ihop med 

fastighetsförvaltningen 
 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till kommunen 

 
2. En slutrapport med förslag till slutgiltiga organisationer samt redovisning av ekonomiska och 

administrativa konsekvenser ska tas fram parallellt med att förvaltningen utreder praktiskt och 
arbetsrättsligt genomförande av organisationen. 
 

3. Ambitionen är att organisationsförändringarna ska genomföras från och med 1 januari 2020.  

Stora utmaningar de närmaste åren och effektivt resursutnyttjande 
Kommunen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Vi behöver effektivisera våra resurser och 
tydliggöra roller/mandat. Det finns stora fördelar att samordna snarlika funktioner. Utredningen 
pekade från början ut två sådana områden:  

1. Samordna ”utemiljö”, dvs gata/park, skog, servicegruppen, verkstad/förråd. 
2. Samordna fastighetskompetensen/förvaltningen hos Leksandsbostäder, inklusive 

kommunens vaktmästare. 

I takt med att utredningen framskred kunde det konstateras att det finns fler områden där vi kan 
samnyttja resurser. Här kan nämnas områden såsom marknadsföring/kommunikation och personal. 
IT är redan ett område som fungerar så, likaså det nyligen uppstartade samarbetet kring Säkerhet 
och beredskap. 

För att nå de politiska målen behöver vi ha en effektiv organisation där vi fortsätter bygga bostäder, 
utvecklar kommunens fastigheter och utnyttjar dessa så effektivt som möjligt.  Kommunen står inför 
stora investeringar och därför är det viktigt att utveckla fastighetsförvaltningen för att säkerställa att 
vi förvaltar, utvecklar och nyttjar kommunens lokaler på bästa sätt. Fastigheter och lokaler står för en 
stor del av kommunens drifts- och investeringsbudget vilket gör det än mer viktigt att ha en 
kostnadseffektiv förvaltning. Den skall även vara transparant och underlätta för våra anställda som 
verkar i våra lokaler så att de kan koncentrera sig på sin grunduppgift. 

Det finns ett stort uppdämt behov av att få en samlad bedömning av det lokalbehov vi har för våra 
verksamheter. Här behöver vi också prioritera verksamhetsanpassningar och säkerställa att vi har 
kontroll över alla olika myndighetskrav, inte minst brand och arbetsmiljö. Det finns ett tydligt behov 
av att tillsätta en tjänst som lokalstrateg. 

19



2 

Det bör byggas upp tydliga prioriteringsmöten mellan verksamheterna och Leksandsbostäder med 
utgångspunkt i att det ska vara lätt att göra rätt och fokus på att vi gör rätt saker.  Det är viktigt med 
en effektiv och tydlig organisation med tydliga mandat och beslutsvägar som också de är snabba och 
tydliga. Vi behöver även skapa en dialogprocess för budgetarbetet.  Vi ska tillsammans vara överens 
vilka prioriteringar vi gör inom fastighet och teknisk skötsel och här ska verksamheternas behov vara i 
fokus och önskemål lämnas in kontinuerligt. Akuta ärenden kan alltid få fattad prioritering att ändras 
med kort varsel. 

Med en effektiv och tydlig organisation ska det vara lätt att göra rätt för personal ute på fältet 
som då kan koncentrera sig på sin huvuduppgift. 
 
Förvaltningen behöver tillsammans med Leksandsbostäder se över konsekvenser av att slå ihop 
verksamheter och samordna resurser och kompetenser på ett ställe. Syftet är bland annat att ta reda 
på om det går att hitta samordningsvinster samt nya och effektivare arbetsformer. 

2. REDOVISNING AV UPPDRAG 
Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med servicegruppen, skogsgruppen och 
verkstad/förråd och bilda avdelningen Utemiljö 
Nuvarande arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter (i stora drag)  Utemiljö  
Gata/park –  
ca 14,5 tjänster 
 
- Gata, vinter-underhåll  
- Gata, Barmarks-
underhåll 
- Gata, trafik-
anordningar 
- Gata, broar 
- Beredskap året 
runt/dygnet runt 
- Park, grönytor, växter, 
lekplatser 
- Park, sidoverksamhet 
- Uppdrag till 
Leksandsbostäder 
 
SE BILAGA 1 

Servicegrupp – 
 5,75 tjänster 
 
- Utför uppdrag som tilldelas av   
  förvaltningen 
- Drift och underhåll toaletter, 
  latriner 
- Evenemang 
- Torgplatser 
- Reparationer 
- Tillverkning bord/bänkar 
- Skötsel naturområden/ 
vandringsleder 
- Reparationer 
- Bostadsanpassningar 
- Skötsel och tillsyn Limsjökor 
-mattransporter kommunala 
verksamheter 

Skogsgrupp –  
2,0 tjänster 
 
- Tätortsnära 
skogsvård 
- Avverkning 
- Flisning 
- Röjning 
- Inhopp övrig 
verksamhet 
 

Verkstad/förråd 
2,5 tjänster 
 
- Tar hand om ca 200 
objekt,  
(bilar, väghyvlar, maskiner, 
traktorer, röjsågar, 
gräsklippare) 
- Reparerar 
fordon/maskiner, byter 
däck, tvättar, beställer 
reservdelar 
- Kontrollerar inför 
besiktning 
- Daglig service för 
tillfälliga fel 

 
Utemiljö samlas hos kommunen 
I enlighet med bifogad tabell (bilaga 1) över konsekvenser, kan man läsa att det finns fördelar och 
nackdelar med tänkt förslag. Å ena sidan finns det uppenbara samordningsvinster med att slå ihop 
service-gruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd med gata/park, vilket gör att detta förordas. Å 
andra sidan går man miste om en stor samordningsfördel om man bryter ut gata/park från 
Leksandsbostäder.  

Gatuchef, som är en nödvändig tjänst, föreslås få i uppdrag att ta fram en plan för detta och 
samtidigt ”städa” upp kommunförrådet så området blir en förebild för andra kringliggande 
verksamheter. Speciellt nu när den nya Limhagsvägen har öppnats.  

Oaktat var Utemiljö placeras måste det totala uppdraget ses över. Det skapar tydlighet och 
förväntan. I samma översyn behöver även samarbetet med AME ses över och förtydligas. 
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Utredningen föreslår att det görs innan hopslagningen och att ansvaret för detta läggs på sektorchef 
samhällsutveckling i samsyn med ansvariga på AME.  

Verksamhetens synpunkter 
Verksamhetens synpunkter är inarbetat i konsekvensanalysen, bilaga 1.  

Ekonomiska konsekvenser 
Nedanstående uppställning redovisar enbart konsekvensen över att flytta Gata/Park från 
Leksandsbostäder. Den är framtagen för att belysa det som utredning tidigt beskrev att det finns en 
kostnadsbesparing att flytta gata/park.  

 

Sammanvägd bedömning 
Rent pedagogiskt kan det finnas fördelar att renodla Leksandsbostäder till ett rent fastighetsbolag 
men det finns inga stora ekonomiska fördelar som vi ser det. Tvärtom är risken att det kan bli dyrare 
utifrån koncernperspektivet. Det finns uppenbara samordningsfördelar att slå ihop gata/park med 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstaden men man tappar samtidigt den stora 
samordningsfördel man har idag med fastighetsförvaltningen på LBAB om man lägger den 
verksamheten direkt under kommunen.  Dessutom föreslås det att fastighetsförvaltningen av 
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kommunens lokaler fortsättningsvis kommer ligga kvar hos Leksandsbostäder och bör utökas med de 
lokaler som idag inte sköts av fastighetsförvaltningen, t ex fritidslokaler. 

Den relativt stora besparing som bedöms kunna göras genom att samordna administrativa funktioner 
går att genomföra ändå.  

Utemiljö samlas under Leksandsbostäder 

Utredning har konstaterat att det finns uppenbara samordningsfördelar att samla gata/park, 
servicegrupp, skogsgrupp och verkstad förutsatt att som utredningen förslår att se över/tydliggöra 
det totala uppdraget. För att maximera samordningsvinsten förslår utredningen att ”Utemiljön” 
samlas hos Leksandsbostäder.  

Fördelen är att den ligger kvar i en organisation som är riggad för att hantera denna typ av 
utförarverksamhet. Här finns erfarenheten samlad att utföra det som kommunen ställer krav på.  
Liksom förvaltningsuppdraget, som förslås ligga kvar hos Leksandsbostäder, har kommunen styrning 
på budgeten (innehåll, kostnad) genom dialog- och prioriteringsmöten.  Att behålla den nuvarande 
samordnade organisationen samtidigt som även servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd 
samt skötselansvar för kommunens Limsjökor tillförs organisationen, ger maximala 
samordningsfördelar.  Då uppkommer de stora samordningsvinster (gäller både maskiner och 
personal) som man förväntar sig i uppdraget för genomlysningen. Alla verksamheter av denna typ 
samlas på ett och samla ställe. Det kan innebära att det även blir lättare att rekrytera medarbetare 
med hög kompetens, när vi har en renodlad och tydlig organisation. 
Inom förvaltningen ska även utökade möjligheter för praktikplatser/extratjänster och uppdrag som 
kan lämnas till AME inkluderas men behöver utredas tillsammans med berörda. 

Ekonomiska konsekvenser      
Ekonomi har bedömt att det inte föreligger några skattetekniska eller andra skäl som talar mot 
förslaget. 

Löner och pensioner ska inrangeras under Leksandsbostäders ansvar. 

Maskiner och inventarier som ska ingå i omorganisation ska kommunen sälja till Leksandsbostäder till 
bokfört värde plus moms.   

Sammanvägd bedömning 
Samarbete och samnyttjande inom koncernen är en förutsättning för ett kostnadseffektivt 
arbetssätt. Med detta förslag minimerar vi risken för ”dubbla” organisationer och i stället 
samla/tillföra kompentensen på den plats där vi tror att den gör mest nytta. Kommunen kommer få 
en tydlig och transparent uppföljning med en aktiv dialog- och prioriteringsorganisation. Det skall 
vara enkelt att göra rätt. 

Viktigt är att tydliggöra innehållet i respektive tjänst. Dels skapar det en tydlig förväntan på den som 
har tjänsten, dels från dem som kommer nyttja tjänsten. På samma gång skapar vi en tydlig plats för 
praktikplatser och uppdrag som kan lämnas till AME.  

Förvaltningsuppdraget kvar hos Leksandsbostäder 
Fastighetsförvaltning 
Leksandsbostäder får fortsatt förtroende att ha förvaltningsuppdraget gällande kommunens ägda 
fastigheter. 

I uppdraget föreslås även fritidsfastigheter som idag ligger på Fritid ingå. Fastighetsskalet och 
myndighetsrelaterade åtgärder föreslås ligga hos Leksandsbostäder medan verksamhetsrelaterad 
utrustning (exempelvis snökanoner, reningsanläggningar simhall, etc) ska ligga kvar hos Fritid liksom i 
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skede 1 även Granberget inkl fastighetsskal. I övrigt behövs en djupdykning ske vad gäller övriga 
fastigheter såsom raststugor mm vid Ljusbodarna, Böle och Vaverön och likaså kulturfastigheter 
såsom hembygdsgårdar mm. 

I uppdraget ingår det att: 

 Driva teknisk och administrativ fastighetsförvaltning, med ett helhetsperspektiv för en 
långsiktigt hållbar fastighetsekonomi utifrån fastighetens livslängd.  

 Priotera verksamheten i samarbete med lokalstrateg och via de dialogmöten som införs med 
kommunen 

 Ha kommunens fastighetstekniska kompetens samlad, därmed även kunna bistå kommunen 
med rådgivning. 

 Bistå med kostnads- och investeringskalkyler.  
 Ta initiativ och lämna förslag till åtgärder med syfte att uppnå bästa möjliga 

fastighetsekonomi. 
 Biträda kommunen vid tillhandahållande av lokaler för kommunens behov i nära samarbete 

med Lokalstrategen. 
 Biträda kommunen att kunna ta fastighetsägaransvaret, t.ex. myndighetsbesiktningar etc.  
 Biträda kommunen med att kunna ta Byggherreansvaret vid projekt.  
 Stödja med projektchef/projektledare vid större projekt. Utredningen förslår här att en 

tydlig struktur tas fram med tydliga mandat/beslutsvägar.  
 Stödja med upphandlingskompetens 
 Administrera reservelverk 

 

Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders fastighetsförvaltning 

Nuvarande arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter (i stora drag) 
Fastighetsförvaltning - 
ca 24 tjänster 
- Fastighetsskötsel 
- Reparationer/underhåll 
- Investeringsprojekt 
- Kundtjänst 
- Energioptimering 
- Beredskap året runt/dygnet runt 
- Reservelverk 
- Samverkan 
- Budget och prognos 

Kommunens vaktmästare – 
 6 tjänster 
- Utför uppdrag som tilldelas av förvaltningen 
-Vaktmästartjänster på skolor och     
  serviceboenden 
- Matleveranser (1 vaktmästare) 
- Bostadsanpassning 
- Fixar-Malte 

 

För- och nackdelar av att flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders 
fastighetsförvaltning 
Som bostadsbolag behöver Leksandsbostäder vissa kompetenser inom sin egen organisation. För att 
undvika dubbla kompetenser är förslaget istället att stärka upp bolagets organisation med 
kommunens vaktmästare. 

Fastighetsskötare och vaktmästare utför idag arbetsuppgifter som angränsar till varandra även om 
arbetsuppgifterna i stort skiljer sig. För verksamheten på plats ser man inte den skillnaden. Det finns 
uppenbara fördelar att dessa arbeten samordnas från samma organisation. Vilket i slutändan stödjer 
verksamheterna att fokusera på sin kärnverksamhet.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Vi bedömer att det blir en ekonomisk fördel utifrån koncernperspektivet, att flytta ihop dessa två 
organisationer som har likartad organisatorisk struktur och använder samma IT plattform som 
betalas på respektive håll.  

Sammanvägd bedömning 
Vår bedömning utifrån det ekonomiska att koncernen tjänar på att en hopslagning. På så sätt bygger 
vi inte dubbla organisationer och vi kan bli än mer effektiva.  

Viktigt är att tydliggöra innehållet i tjänsten. Dels skapa en tydlig förväntan på den som har tjänsten, 
dels från dem som kommer nyttja tjänsten. I den genomlysningen behöver vi även se över 
befattningsbeskrivningen för städ och fastighetsskötarna. Målet är att skapa så effektiv organisation 
som möjligt. För att skapa ett likartat stöd/förväntan för alla verksamheter kommer lokalstrategen få 
en viktig samordnad roll.   

Lokalstrateg 
I rapporten nämns lokalstrateg i olika sammanhang och utredningen har visat på ett stort behov av 
att tillsätta en lokalstrateg.  Lokalstrategen föreslås placeras under sektorchefen för 
Samhällsutveckling med ett nära samarbete med Leksandsbostäder som har fastighetskompetensen. 
Lokalstrategen ska ha huvudansvar för att vi effektivt utnyttjar våra lokaler och även vara ansvarig för 
uppsägning av ej nyttjade lokaler likaså inblandad i alla byggnationer av lokaler för kommunändamål. 
Lokalstrategen ska ha ett stort mandat för fastighetsprioriteringar och vara ansvarig för att ta fram 
beslutsunderlag inom området inklusive i budgetprocessen. 

Arbetsuppgifter 

• Kravställa och följa upp samverkansavtalet med Leksandsbostäder i syfte att ha en 
kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, så att fastigheternas funktionella, estetiska och 
ekonomiska värde bibehålls med verksamheterna i fokus. 

• Bevaka verksamheternas fastighetsbehov och väga in dessa i dialog- prioteringsmöten med 
fastighetsförvaltningen.  

• Ha en helhetssyn på kommunens fastighetsutnyttjande och behov. 

• Ansvara för att kommunen har en övergripande och strategisk lokalplanering som säkerställer 
lokalförsörjningen inom kommunen på lång sikt.  

• Ansvara för kommunens lokalsamordning, lokaloptimering och lokalrevision och om möjligt 
samnyttja olika enheter.  

• Löpande kontakter med verksamheterna för att få en bild av deras behov 

• Ansvara för den interna hyressättningen för kommunens verksamheter.  

• Handha arbetet med uthyrning kommersiella fastigheter. 

• Handha frågor i gränssnittet fastighetsunderhålls och verksamhetsanpassningar.  

• Ansvara för att kommunen hanterar myndighetskraven på rätt sätt. Utförare är dock 
Leksandsbostäder. 

• Prioritera och beställa de åtgärder som skall utföras gällande planerat underhåll.  

• Ta fram förslag till prioritering av investeringar (utöver årligen fastställd underhållsplan) inför 
beslut.  
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• Samordna och löpande uppdatera kommunens olika funktionsprogram(lokalprogram) 
 

Dialog- och prioriteringsorganisation 
Leksands kommun förslås organisera en dialog- och prioriteringsorganisation tillsammans med 
Leksandsbostäder , som aktivt ställer krav på innehåll/kostnad och följer upp resultatet löpande för 
att om det krävs, göra korrigeringar i innehållet. Ansvaret föreslås läggas på sektorchefen för 
Samhällsutveckling.  

För att klara de uppdrag som tidigare beskrivits i rapporten behöver vi tillsammans hitta ett 
arbetssätt för att skapa en gemensam förväntan mot fastställd budget. Vi behöver renodla rollerna 
för att bli än mer effektiva. För att bli en effektiv koncern behöver vi arbeta tillsammans och hjälpa 
varandra lyckas i varandras roller så att vi tar reda på våra erfarenheter och kunskaper på bästa sätt. 
Ett sätt att uppnå detta är att ha tydliga dialoger mellan verksamheterna och utförare. 

Det finns stora fördelar med att införa en dialog- och prioriteringsorganisation: 

 Det gemensamma uppdraget blir tydligt för alla och en gemensam prioritering görs utifrån 
behov och befintlig budget. 

 Det blir lätt att följa upp och, om det behövs, göra omprioriteringar. 
 Kompetensen inom kommunen samordnas, så att den inte byggs upp på olika enheter med 

kostnadsfördyringar som följd. Den som är bäst lämpad utför uppdraget utan sidospår. 
 Ett effektivare och tydligare uppdrag, och en väg in. 
 Verksamheterna kan fokusera på sina respektive kärnuppdrag och får hjälp med 

fastighetsfrågor och annan teknisk skötsel utifrån de årsprioriteringar som görs.  
  Arbetet ska ske i nära samarbete med Leksandsbostäder och ska hjälpa 

kärnverksamheterna. Det ska regelbundet rapporteras och stämmas av med Leksands 
kommuns förvaltningsledningsgrupp.  

När det gäller Utemiljö föreslås ingen ny tjänst utan här ansvarar sektorchefen för Samhällsutveckling 
ihop med trafikingenjör och stadsarkitekt för en fungerande dialog- och prioriteringsordning.  

Dialog- och prioriteringsmöten för förvaltningsuppdraget 
Genom tydliga dialog- och prioriteringsmöten mellan parterna Leksands kommun och 
Leksandsbostäder skapar vi förutsättningar för samarbete, inflytande, delaktighet och utveckling. Där 
sätter vi genomsamma mål att vi för att få bästa möjliga kvalitet, så kostnadseffektivt som möjligt 
utifrån de medel vi har att tillgå. Det blir också transparant, utifrån att alla medverkande vet vad vi 
får för budgeten.  

Mötena hålls kontinuerligt förslagsvis en gång per månad. Med fördel kan då sektorchef 
samhällsutveckling, ekonomichef, lokalstrateg träffa representanter för Leksandsbostäder. 

 Mål på nyckeltal 
 Underhållsplaner 
 Miljömål/energimål 
 Projekt, beskriver arbetssätt 
 Effektiv hantering och med fokus på att underlätta för personalen inom kärnverksamheten 
 Budgetprocess 

Det som framgår av intervjuerna med verksamheten är bristen på information och delaktighet i 
samband med underhållsplanerna. Nedanstående bild/förslag visar på ett förslag som 
verksamheterna är mycket positiva till. Delar av förslaget håller på att implementeras redan.  
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Dialog – och prioriteringsmöten  
 

Mötena hålls kontinuerligt. Med fördel kan då sektorchef samhällsutveckling, ekonomichef, 
gatuingenjör, stadsarkitekt träffa ledningsgruppen för Leksandsbostäder. 

I avtalet kan t.ex. följande parameters ingå: 

 Prioriteringsupplägg 
 Underhållsplaner 
 Ev miljömål/energimål 
 Projekt, beskriver arbetssätt 
 Budgetprocess 
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Ägande av särskilda boenden 
Förvaltningen utreder de ekonomiska effekterna av att flytta ägandet av särskilda boenden från 
Leksandsbostäder till Leksands kommun.  

För- och nackdelar av att flytta ägandet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till 
kommunen 
Det finns för- och nackdelar med att renodla Leksandsbostäders eget bestånd till att enbart äga 
bostäder. Det kan finns fördelar med att kommunen själv äger dessa lokaler likt skolor m.m. Inte 
minst ur ett skattekonomiskt synsätt. Det kommer att uppstå vissa skatteeffekter i och med att man 
flyttar fastigheter från ett skatterättsligt subjekt (bolaget) till ett icke skatterättsligt subjekt 
(kommunen). Men eftersom Leksandsbostäder enligt gällande skatteregler är tvungna att ta ut 
marknadsmässiga hyror även av kommunen, finns det en risk att kostnaderna ändå ökar på sikt.  

För Leksandsbostäder uppkommer flera aspekter att ta hänsyn till. Huvudspåret måste vara att hålla 
Leksandsbostäders hyresgäster skadelösa. I och med att kommunen tar över delar av Tibble, kommer 
man samtidigt säga upp det de hyresavtal som gäller för de delar som kommer vara kvar i 
Leksandsbostäders ägo. Det innebär att bolaget troligen kommer behöver göra stora investeringar 
för att om möjligt kunna konvertera lokalerna till bostäder, med trolig nedskrivning av fastigheten 
som följd. Dessutom måste den värdeminskning som fastigheten får från att vara en fullt uthyrd 
samhällsfastighet till en outhyrd fastighet hanteras korrekt. Inte minst utifrån vilket värde som 
fastigheten bedöms ha vid övergången till kommunen som ägare.  

Dessa frågor måste hanteras vidare i en egen utredning. Inte minst för att planerna för Edshult 
särskilda boende kommer hanteras på samma sätt.  
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska frågorna enligt ovan är svåra att bedöma i denna slutrapport. 

Sammanvägd bedömning 
Vår bedömning är att en särskild utredning måste tillsättas med hjälp av specialistkompetens för att 
hitta rätt tillvägagångssätt.  
 

Förslag på ytterligare roller/organisationer där kommunkoncernen (Leksands 
kommun/Leksandsbostäder) kan samverka. 
Under arbetet med utredningen har det tydligt framkommit att vi kan utnyttja kommunen som en 
koncern där vi borde ha en ambition att inte dra på oss dubbla organisationer med fördyrande 
kostnader som följd. Tvärtom behöver vi kunna nyttja varandras spetskompetens. Förutom det som 
rapporten pekar på, så ser vi främst möjlighet att samordna oss i områdena marknadsföring/ 
kommunikation och personalfrågor, men kan även komma att inkludera till exempel kundtjänst och 
ekonomi.  Redan i dag samordnar vi oss när det gäller IT och GDPR. Sedan någon månad samverkar vi 
även inom området Säkerhet och beredskap.  
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3. FÖRSLAG TILL BESLUT  
Samarbete och samnyttjande inom koncernen är en förutsättning för ett kostnadseffektivt 
arbetssätt. Fokus är att inte bygga ”dubbla” organisationer och istället samla/tillföra kompentensen 
på den plats där vi tror att den gör mest nytta. Utifrån den aspekten förslås följande: 

1. Flytta servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd till gata/park för att bilda en 
gemensam avdelning under namnet Utemiljö. Den nya samlade avdelningen placeras 
fortsättningsvis i Leksandsbostäder AB (LBAB). 
- Viktigt är att tydliggöra uppdraget 
- Ge gatuchefen i uppdrag att organisera och effektivisera avdelningen utifrån befintlig 

personal 
- Ge gatuchefen i uppdrag att rusta upp kommunförrådet 
- De strategiska trafikfrågorna ligger kvar hos sektor Samhällsutveckling 
- Skapa en tydlig plats för praktikplatser och uppdrag som kan lämnas till AME. 
-  

2. Förvaltningsuppdraget av kommunens fastigheter ligger kvar hos LBAB. 
- Fastighetsförvaltningen (skalet) av fastigheterna på Fritid förs över till LBAB för en tydlig 

samlad bild med undantag av Granberget i steg 1. 
- Ge fastighetschefen i uppdrag att organisera och effektivisera uppdraget. 
 

3. Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders fastighetsförvaltning och ingå i 
förvaltningsuppdraget 
- Befattningsbeskrivningen/förväntningarna för vaktmästaren skall ses över och i 

samband med den även se över den för städ och fastighetsskötarna.   
- Målet är att underlätta för de verksamheter som verkar i lokalerna. 
 

4. Tillsätta en lokalstrateg inom samhällsutveckling. Strategen ska vara ansvarig för strategiska 
lokalfrågor och ha ett tätt samarbete med verksamheterna och fastighetsavdelningen på 
LBAB och delta vid prioriteringsmöten. 

 
5. Implementera en dialog- och prioriteringsorganisation för Utemiljö och 

förvaltningsuppdraget av kommunens lokaler. 
- Ge sektorschef samhällsutveckling och vd Leksandsbostäder uppdraget att gemensamt 

arbeta fram en struktur. 
 

6. Tillsätta en särskild utredning för att se över konsekvenser och förutsättningar för att flytta 
ägandet av särskilda boende från Leksandsbostäder till kommunen. Det bör göras med stöd 
av specialistkompetens för att hitta rätt tillvägagångssätt. 

 
7. Ge förvaltningen i uppdrag att tillämpa koncernsamverkan inom fler lämpliga områden för 

att skapa ytterligare effektiviseringar och då också en tydlig prioriteringsordning via 
dialogmöten innefattande Dala vatten och avfall och Dala energi. 

 
8. Tillsamman med AME utreda hur samarbetet ska se ut för en tydlig arbetsordning och 

uppdragsfördelning. 
 

Åke Sjöberg                         Anders Eklund 

Samhällsutvecklingschef        Vd 
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Leksands kommun                        Leksandsbostäder  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Arbetsuppgifter Gata/park  

Aktivitet Specificerat 

GATA - 
Vinterväghållning 

 

Snöröjning, siktröjning, vallning, snödikning, störsättning, is hyvling 

Halkbekämpning, sandlådor 

Snöbortforsling, (upptagning, transport, snötipp) 

Trumtining och tjältining 

Övrigt vintervägunderhåll 

Sandupptagning 

  
GATA - 
Barmarksunderhåll 

 

Beläggningsunderhåll 

Reparation sprickor och hål 

Underhåll av grusbana 

Dammbindning 

Vägslåtter 

Dikning 

Trumbyten 

 

  
GATA - 
Trafikanordningar 

 

Vägmarkering (målning) 

Vägmärken 

Vägräcken 

Cirkulationsplats 

Refuger 

Energikostnad 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd 

  
GATA - 
Konstbyggnader 

 

Broinspektion 

Brospolning 

Brounderhåll 

  

PARK – 
Grönyteskötsel, 
Utplanteringsväxter, 
Parkunderhåll, 
Lekplatser 

 

Bruksytor 

Slaghacksytor 

Ängsytor 

Blommor 

Planteringar 
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Träd 

Fontäner 

Renhållning, vår och höststädning 

Övrigt parkunderhåll 

Lekplats besiktning 

Åtgärder efter besiktning 

Underhåll/skötsel lekplatser 

  

GATA/PARK 
Sidoverksamheter 

 

Julgranar, Juldekor, Påsk dekor 

Arrangemang, midsommar, flaggning, kiosker etc 

Bortforsling skrotbilar 

Transporter 

Rastplatsskötsel 

Klockspel 

Isbaneskötsel 

Belysning offentlig plats 

Hissar/Gångtunnel Insjön 

Kajen anläggningen 

Parkering 

Övrigt 

  

Uppdrag till 
Fastighetsavdelningen 

 

Grönyteskötsel på uppdrag av fastighetsavdelningen 

Gräsklippning 

Trimning slänter diken mm 

Planteringar, utsmyckning skötsel 

Häckklippning 

Vår och höststädning/löv 

Grusparkeringar/ytor/gångar 

Trädvård 

Mindre anläggningsarbeten 

Nyplanteringar 

Trädgårdsdesign, växtinventeringar, utformning och planering av 
trädgårdar och utemiljöer, ritningar i färg, växtförteckningar, 
planteringsbeskrivningar, skötselbeskrivningar och driftkalkyler  
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Bilaga 2 Konsekvensanalys av att flytta gata och slå ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd 
 

Aktivitet Konsekvenser för 
Leksandsbostäder 

Konsekvenser för 
kommunen 

Samordning I dag finns det stora 
samordningsvinster mellan 
fastighetsförvaltningen och 
gata/park då både maskiner och 
personal nyttjas på bästa sätt. 
Delas det, kan konsekvensen bli att 
LBAB bygger upp en egen 
organisation. 

En maskinpark 
- Lättare att samordna personal, 
exempelvis vid arbetsanhopning, 
sjukfrånvaro och semester 
- Lättare att samordna jobb 
- Eventuella samordningsvinster 
inom administration och 
verksamhetssystem, exempelvis  
  inom HR och ekonomi 

 
Flexibel verksamhet  Ekonomi under ett ansvar, lättare 

och tydligare att ha kontroll på en 
budget 
- Lättare att samordna och få ihop 
folk vid arbetstoppar. Flera 
resurser gör det enklare att 
planera och hinna med. Jämnare 
arbetsnivå, idag är det många 
toppar och dalar. 
- På sikt kan samordningsvinster 
göras med fritid. 

 
Nyttja ”skogskörkort” och 
utöka resurser till 
skogsgruppen 

Redan idag lånas personal från 
gata/park ut till skogsgruppen, 
speciellt på vintern när det är lite 
snö. 

Flera inom gata/park har körkort 
för att sköta skog. Skogsgruppen är 
i behov av fler resurser eftersom 
det är många uppdrag som ska 
utföras. 

 
Effektivt med egen 
verkstad/förråd  

 Verkstaden tar idag hand om ca 
200 objekt. Kommunen, Leksands-
bostäder och Dala Vatten (ibland) 
lämnar sina fordon/maskiner till 
verkstaden.  Ingen väntetid, 
verkstaden tar hand om 
fordon/maskiner på en gång.  
På en ”utomstående verkstad” är 
det väntetid och då stannar 
arbetet av om något går sönder. 
- Det är billigare och effektivare att 
lämna fordon/maskiner till 
kommunens verkstad.  

 
Fördela uppdrag till AME   Om uppdrag styrs och fördelas via 

Gata/park till AME så blir det en 
ökad tydlighet i vilka uppdrag som 
utförs och vem som gör vad. 

 
Upphandlingar  Leksandsbostäder samordnar 

kvalificerade upphandlingar för 
fastigheter med gemensamma 
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avtal, entreprenörer och 
leverantörer.  

 
Kontakter/planering 
tillsammans med 
entreprenörer  

Leksandsbostäder har mycket 
kontakter med entreprenörer och 
planerar många olika jobb som ska 
utföras. 

 

 
Ta tillvara på kompetens  Det finns mycket värdefull 

kompetens inom Leksandsbostäder 
som det är viktigt att ta hand om 
när den överförs till kommunens 
regi 

 

 
Vissa tjänster behöver vara 
heltid i LBAB och även i LK, det 
innebär totalt sett en utökning 

Nuvarande gatuchef kvar hos 
Leksandsbostäder 

Ny gatuchef behöver anställas. 
Förlorar nuvarande chefs 
kompetens med enskilda 
vägar/utredning.  
Risk att personal slutar. 
Ny gatuchef blir 100 % och ej delad 
tjänst ger tydlighet 

 
Verksamhetsövergång av 
personal 

Medför minskad administration för 
personal. Minskad administration 
uteblir om LBAB bygger upp en 
egen organisation efter att 
Gata/park flyttas. 

 All personal ska erbjudas ny 
anställning i LK. Medför 
inrangeringsförhandlingar 
alternativt nyrekryteringar. 
Specificera personal som går över.   

 
Specialistkompetens – behov i 
två organisationer, ger dubbla 
kostnader samt svårighet att 
rekrytera i båda 
organisationerna 

Upphandlingskompetens kvar hos 
Leksandsbostäder 
Tappar specialist - 
trädgårdstekniker  

 Behov av upphandlingskompetens 
(LOU, ramavtal, arbetsmiljöplaner, 
entreprenadjuridisk kompetens) . 
Tappar tillfälligt erfarenhet av att 
driva större projekt.  Ska dock ingå 
i den  gatuchefens tjänst. 

 
Maskiner och fordon 
samutnyttjas i dag i stor 
utsträckning mellan fastighet 
och Gata/park. T.ex. så har 
Fastighets en maskin som de 
använder på vintern för 
plogning men lånar ut den till 
Gata/park på sommaren.   

Beslut om vilka maskiner som skall 
vara kvar, beroende på om LK kan 
sköta yttre underhåll åt LB ? Gäller 
även kommunens fastigheter.  

Vid en eventuell överflytt av 
maskin- och fordonspark till LK, ska 
överföring ske till marknadsvärden. 
Specificera antalet fordon, 
maskiner. 
Hur nyttja varandras maskiner? 
LB kommer att behålla vissa 
maskiner. Behov av att köpa in nya 
? 

 
Grönyteskötsel (Idag har vi en 
geografisk samordning på alla 
kommunala och bolagets 
fastigheter) Sköts av 
säsongsarb. 

Kan LK sköta den åt LB eller skall LB 
sköta det själva? Gäller även 
kommunens fastigheter. 

LB får en beställarfunktion och 
sköts via avtal. om det fungerar 
enligt LOU? 

 
Sandsopning, sandning, 
snöröjning (Idag har vi en 
geografisk samordning på alla 
kommunala och bolagets 
fastigheter) 

Kan LK sköta den åt LB eller skall LB 
sköta det själva? Gäller även 
kommunens fastigheter. 

Avtal och beställning om det 
fungerar enligt LOU? 

34



 

 
All arbetsledning för 
grönytepersonal ansvarar G/P 
för 

Kan LK sköta den åt LB eller skall LB 
sköta det själva? 

Via avtal om det fungerar enligt 
LOU? 

 
Organisation för 
tidredovisning/interndebitering 
av G/Ps personal och maskiner. 
Sker idag utifrån veckovis 
tidrapportering 

 Hantering för detta behöver 
tillsättas på LK. (t.ex. 
tidredovisning, fakturering av 
uppdrag.  Styrs via gatuchefs 
framtagna rutiner 

 
Rekrytering av säsongs- och 
sommaranställda ca 25-30 
stycken  

Mindre behov för personal admin. 
Minskad administration uteblir om 
LBAB bygger upp en egen 
organisation efter att Gata/park 
flyttas. 

 Personal avdelningen på LK måste 
hantera detta framöver eller inom 
avdelningen. 

 
Ekonomisk uppföljning Behovet minskar på LB  Behov ökar på LK 
 
Profilering  Samtliga fordon måste märkas om. 

Nya profilkläder till personal måste 
beställas.  

 
Limhagen personalbyggnad 
Limhagen del av 
tvätthall/spolplatta  
Limhagen del av 
förrådsutrymmen  

LB säger upp hyresavtalet. Kostnaden hamnar hos LK. Behov 
av att ”bygga” nya lokaler vid 
hopslagning.  
Arbetsplatser för arbetsledare. 
Upprustning av området krävs. 

 
Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensen kvar i LB LK behöver sätta upp rutinerna 

kring detta, finns redan inom 
gatupark och arbetsledarna blir 
kvar. 

 
Prognostiserad besparing på 
1,6? (i budget 1 milj 2020 och 2 
milj 2021) 

Minskad intäkt. Se över behovet av 
personal. Minskad administration 
uteblir om LBAB bygger upp en 
egen organisation efter att 
Gata/park flyttas. 

Kan styras via driftanslagen- 
tydlighet ska visa på vad det då 
dras in. Effektivisering ska alltid 
pågå 
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Bilaga 3 Fordon/Maskiner Gata/park och Leksandsbostäder 

Fordon/maskiner 
Leksandsbostäder 

 Fordon/maskiner Gata/Park  

Ford Transit Custom skåpbil/leasing 2018 Ford Transit ,enkelhytt, aluminiumflak 2012 

Ford Transit Custom skåpbil/leasing  Ford Transit dubbelhytt, träflak 2012 

Majava - Släpvagn18 2018 Ford Transit dubbelhytt, träflak m kåpa 2012 

Ford Focus kombi skåpbil/leasing 2018 Ford Kuga Trend 2017 

Ford Transit Connectskåpbil/leasing 2018 Isuzu Base Single Cab 2019 

Ford Transit Connectskåpbil/leasing 2018 5 st Släpvagnar av olika modell och storlek  

Ford Transit Connectskåpbil/leasing 2018 Väghyvel Volvo G940 2008 

Kubota ZD326 åkklippare  2017 Lastbil Scania P270 2005 

VW Caddy skåp Lätt/lastbil 2016 Lastmaskin Volvo BM L70C  

VW Caddy skåp Lätt/lastbil 2016 Plogutrustning till L70 Mählers 4m 2008 

Wille 455B Traktor (Hjullastare) 2013 Lastmaskin Volvo BM L70G 2012 

Ford Transit Trend Lätt lastbil  Plogutrustning till L70 Drivex 3,7m 2018 

VW Trpt Lätt lastbil  Sidovinge till L70  2003 

Caddy skåp Lätt lastbil/leasing  Snöslunga Svedala till L70 1979 

K-vagnen lövsug släpvagn till traktor  Slagkraft dikesslåtter till L70 2018 

Wille 655c Traktor (Hjullastare) utlöst 
31/5-13 

Traktor John Deere 5720 2006 

Caddy Life Personbil utlöst 
31/5-13 

Traktor Valtra 6350 2003 

Caddy Skåp Lätt lastbil utlöst 
31/5-13 

Traktorvagn  

Caddy Skåp Lätt lastbil utlöst 
30/6-13 

FMG schaktblad RAP275 2018 

Caddy Skåp Lätt lastbil  utlöst 
30/6-13 

Slaghack betesputs Berti TSB250  2016 

Thule Släpvagn/sopsug  Släntklippare Votex Jumbo Flex Votex 150  2018 

Caddy skåp Lätt lastbil/leasing  Traktor "mini" Kubota  5740  2009 

Caddy skåp Lätt lastbil/leasing  Upptagare Amazone GHLT150 (klipper gräs 
och samlar upp gräsklipp) 

2016 

VW Transporter Lätt lastbil/leasing  Lastmaskin Wille 455B 2015 

  Sopvals och vattentank till Wille  2009 

  Sopmaskin Bemab Getingen till Wille 2014 

  Rotorklippare till Wille TH2500C 2015 

  Åkklippare Kubota ZD326 spakstyrd 2017 

  Spider gräsklippare fjärrstyrd  2018 

  Ogräsbekämpning K-Heat 2016 

  Ångpanna Bini 610 2016 
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  Nyckelskåp med alkolås 2017 

Samnyttjas av Gata/Park 
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Bilaga 4 Konsekvensanalys av att flytta kommunens vaktmästare 

Aktivitet Konsekvenser för 
Leksandsbostäder 

Konsekvenser för 
kommunen 

Samordningsvinster  - ”Alla kan göra allt” – sköta 
fastigheter och verksamhet 
- En gemensam maskinpark 
- Lättare att samordna personal 
och prioritera, exempelvis vid 
arbetsanhopning och sjukfrånvaro 

Samordning och tydlighet 

 
Gränsdragningslistan kan tas 
bort 

- Idag arbetar 
fastighetsförvaltningen och 
kommunens vaktmästare utifrån 
en gränsdragningslista där det 
framgår vem som ska göra vad. Vid 
en hopslagning kan listan tas bort 
och ”alla kan göra allt”. 

Tydliga rutiner om vad som ingår i 
uppdraget 

 
Remotex  - Fastighetsförvaltningen och 

kommunen jobbar redan idag i 
samma verksamhetssystem vilket 
är en stor fördel vid en 
hopslagning. 

 
 

 
Kompetenskrav enligt 
delrapport 

För att säkerställa att det är rätt 
kompetens på tjänsterna bör 
tjänsterna kravspecificeras och 
återsökas. 

Fastighetschef får i uppdrag att 
forma avdelningen. 

 
   
 
Lokalstrateg  - För att få bättre kontroll på 

lokaler och lokalanvändning bör 
möjligheten att inrätta/göra om en 
tjänst som lokalstrateg ses över. 
Det bör även ses över om var det 
är mest lämpligt att placera 
tjänsten, i kommunen eller hos 
Leksandsbostäder. 
 

- För att få bättre kontroll på 
lokaler och lokalanvändning bör 
möjligheten att inrätta/göra om en 
tjänst som lokalstrateg ses över. 
Det bör även ses över om var det 
är mest lämpligt att placera 
tjänsten, i kommunen eller hos 
Leksandsbostäder. 

 
Verksamhetsövergång av 
personal 

Viss personal erbjudas ny 
anställning i LB. 
För att säkerställa att det är rätt 
kompetens på tjänsterna bör 
tjänsterna kravspecificeras och 
återsökas. Medför 
inrangeringsförhandlingar 
alternativt nyrekryteringar. 
Medför ökad administration för 
personal. 
Specificera personal som går över.  
Risk att personal slutar. 

Viss personal kommer erbjudas 
andralösningar bl.a. matleveranser 
som föreslås vara kvar under Kost.   
Medför minskad administration för 
personal på sikt.  
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Maskiner  Vid en eventuell överflytt av 
maskinpark till LB, ska överföring 
ske till marknadsvärden. 
Specificera antalet maskiner 

  

 
Tidredovisning/interndebitering 
av vaktmästarna sker idag i 
Remotex? 

Behov av att hitta en digital lösning 
för tidredovisning.  

 

 
Vad vill verksamheten? 
Arbetsuppgifter, Nu och 
framöver 

Specificera ihop med LK 
Stäm av, behovet och förslag på 
hur . 

Specificera ihop med LB 
Stäm av, behovet och förslag på 
hur . 
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Bilaga 5 Konsekvensanalys av att flytta ägandet av särskilda boenden till kommunen 
 

Aktivitet Konsekvenser för 
Leksandsbostäder 

Konsekvenser för 
kommunen 

Hålla ihop ägandet av samtliga 
boenden 

  

 
Skatteeffekter    
 
Framtida hyror    
 
Försäljning av Tibble I dagsläget finns ingen framtida 

lösning men helt klart kommer ett 
nedskrivningsbehov föreligga för 
att möjliggöra framtida 
investeringar.   
LB skall inte drabbas av en förlust 
p.g.a. försäljningen, vilket medför 
att en helhetslösning måste tas 
fram. 
Överenskommet pris kommer 
hamna runt skattemässigt bokfört 
värde. 

LK köper delar av Tibble och kliver 
ur den del av fastigheten som är 
kvar hos LB, vilken då tomställs. 

 
Övriga försäljningar Utifrån försäljningen av Tibble ta 

lärdom av erfarenheterna. 
 - Ta fram en lokalstrategi, i syfte 
att få en långsiktig planering. Om 
LK har planer på att bara köpa 
delar av fastigheterna måste LB 
hållas skadeslösa så att inte 
försäljningarna blir en förlust.  

 Ta fram en långsiktig lokalstrategi.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-21 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 15 Dnr 2019/1388 

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och insatser 
dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen är att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny 
bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Kommunen upprättade år 2016 den första bostadsförsörjningsplanen, som 
sträckte sig mellan åren 2016 och 2020. Den har utvärderats fram till år 
2019, för att se hur väl de mål och insatser som sattes upp har uppfyllts och 
hur befolkningen och bostadsbeståndet har utvecklats under den aktuella 
perioden. Därtill har en ny bostadsförsörjningsplan, som sträcker sig mellan 
åren 2021 och 2025, tagits fram. 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, Region Dalarna och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. Under samrådstiden, den 9 januari till 
den 14 februari 2020, inkom 3 stycken yttranden utan synpunkter från 
Länsstyrelsen, Falu kommun och Gagnefs kommun.  
Antagandet har fördröjts med anledning av covid-19 och redaktionella 
ändringar, främst vad gäller befolkningsstatistik, har gjorts. Ändringarna är 
dock inget som bedöms föranleda ett nytt samråd.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-21 

 
  

Samhällsbyggnadsutskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2020 var befolkningen i 
kommunen ca 15 800 personer. En förutsättning för att nå målet är tillgången 
på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av 
hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt 
redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka 
områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de 
områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen 
från 2014.  
Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap som möjliggör en 
befolkningsökning med ca 3000 personer.  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Anta Bostadsförsörjningsplan 2021-2025. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Bostadsförsörjningsplan 2021 – 2025  
Uppföljning Bostadsförsörjningsplan 2016- 2020  
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och insatser 
dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen är att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. 
Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade 
insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till 
relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny 
bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Kommunen upprättade år 2016 den första bostadsförsörjningsplanen, som 
sträckte sig mellan åren 2016 och 2020. Den har utvärderats fram till år 
2019, för att se hur väl de mål och insatser som sattes upp har uppfyllts och 
hur befolkningen och bostadsbeståndet har utvecklats under den aktuella 
perioden. Därtill har en ny bostadsförsörjningsplan, som sträcker sig mellan 
åren 2021 och 2025, tagits fram. 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge Länsstyrelsen, Region Dalarna och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. Under samrådstiden, den 9 januari till 
den 14 februari 2020, inkom 3 stycken yttranden utan synpunkter från 
Länsstyrelsen, Falu kommun och Gagnefs kommun.  
Antagandet har fördröjts med anledning av covid-19 och redaktionella 
ändringar, främst vad gäller befolkningsstatistik, har gjorts. Ändringarna är 
dock inget som bedöms föranleda ett nytt samråd.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål 
om 18 000 invånare år 2025. I slutet av år 2020 var befolkningen i 
kommunen ca 15 800 personer. En förutsättning för att nå målet är tillgången 
på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder 
i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av 
hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt 
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redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka 
områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de 
områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen 
från 2014.  
Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap som möjliggör en 
befolkningsökning med ca 3000 personer.  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Anta Bostadsförsörjningsplan 2021-2025. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Bostadsförsörjningsplan 2021 – 2025  
Uppföljning Bostadsförsörjningsplan 2016- 2020  
Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-25 
 

Slutligt beslut expedieras skickas till 
Samhällsbyggnad, Stadsarkitekt/ chef strategisk planering Anna Ograhn 

44



1

Bostadsförsörjningsplan 
2021-2025

Antagandehandling
Antagen av KF xx-xx-xx § xx

Dnr: 2019/1388

45



2

Medverkande 
Åke Sjöberg, sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, stadsarkitekt och chef strategisk planering
Malin Bengtsson, plan- och kartchef
Andrea Andersson, planarkitekt
David Wildemo, mark- och exploateringsingenjör
Per Strid, näringslivschef, exploateringsansvarig
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder
Elisabet Nises-Look, dåvarande (2019) VD Leksandsbostäder
Ulrika Gärdsback, socialchef
Carin Fredlin, utbildningschef
Zilha Fific, dåvarande (2019) avdelningschef familj och stöd
Joel Johansson, kvalitetsutvecklare Utbildningssektorn
Yvonne Thorell, kvalitetsutvecklare Sociala sektorn
Nina Lehtonen, processledare lokaler

Bild framsida: Planerad byggnation Hesseborns, (kv. Nygårds).  
Foto: Nils Skoglund AB, arkitekt AgnasARK

46



3

Sammanfattning 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun planera med riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads-
försörjningen förbereds och genomförs. I det arbetet ska kommunen ta hän-
syn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

Bostadsförsörjningsplanen ska vara ett styr- och planeringsinstrument för 
kommunen när det gäller planering och beslut om bostäder. 

Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invånare år 2025. Kom-
munen behöver flera invånare, dels för att kunna stärka handelskraften och 
behålla servicenivån dels för att föryngra befolkningen och ersätta den nuva-
rande arbetskraften som går i pension. En förutsättning för ökad befolknings-
tillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i 
takt med att befolkningen ökar.  

Kommunen ska:
1. Skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som svarar upp mot den 

strategiska visionen om 18 000 invånare år 2025.

2. Erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom att främja långsiktiga och 
hållbara lösningar.

3. Främja en hållbar och god arkitektur som tar tillvara Leksandsbygdens 
kulturvärden men samtidigt skapar ett nutida uttryck

4. Ha en strategisk markberedskap för bostadsbyggande i de områden som 
är prioriterade i kommunens översiktsplan.

5. Fokusera på genomförbarheten av detaljplaner.

6. Se till att behov av lokaler för förskola, skola, vård, omsorg och socialt 
boende beaktas vid ny planläggning för att tillgodose behov och stärka 
nya bostadsområden.

7. Stimulera nyproduktion av bostäder genom att ge en god service till bygg-
herrar som är intresserade av att bygga bostäder i Leksand.

8. Stimulera ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer, 
lägenhetsstorlekar och hustyper.

9. Verka för en väl integrerad och varierad bebyggelse med offentliga platser 
som uppmuntrar till möten. Bostadsbebyggelse ska ha god tillgång till ett 
varierat utbud av grönområden inom rimliga avstånd.

För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att 
man kan tillgodose olika gruppers behov av bostadsförsörjning, exempelvis 
barnfamiljer, unga, äldre och nyanlända. Antalet äldre kommer att öka fram-
över och det finns behov av fler platser för särskilt boende. 

En hel del mark planlades för bostäder under 1970-1980-talen men en stor 
del är ännu inte utbyggd då det inte varit så stor efterfrågan på tomter i de 
lägena. Det finns framförallt en efterfrågan på bostäder nära centrum och 
ett flertal detaljplaner, för både småhus och lägenheter, kommer att tas fram 
inom och i anslutning till tätorten de kommande åren. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Leksands kommun ligger vid Siljan och i kommunen bor cirka 15 800 invåna-
re. Med bil tar det omkring 45 minuter att ta sig till Borlänge, Falun och Mora. 
Det finns tre järnvägsstationer i kommunen vilket innebär goda pendlings-
möjligheter för de som arbetar på andra orter. 

Leksand har goda förutsättningar för att vara en bra boendekommun. En 
viktig faktor när man väljer ny bostadsort är att det finns bra skolor. Kommu-
nen prioriterar sina kärnverksamheter och man lägger stor vikt vid att ha en 
bra skola. En annan viktig aspekt för val av bostadsort är närheten till natur 
och friluftsliv. Kommunen har de senaste åren legat mycket högt i rankningen 
för Årets Friluftskommun, vilken utses av Naturvårdsverket. I Leksand finns 
även ett rikt kulturliv och ett brett näringsliv med både stora och små företag. 

I jämförelse med riket har kommunen en äldre befolkning, medelåldern i 
Leksand var 46,1 år den 31 december 2019, jämfört med 41,3 år i riket. I kom-
munen finns, i jämförelse med riket, få personer i arbetsför ålder i förhållande 
till yngre och äldre. Försörjningsbördan i kommunen förutspås dessutom öka 
framöver.

Kommunen behöver därför flera invånare för att kunna ersätta den arbets-
kraft som går i pension. Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invå-
nare år 2025. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på 
attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen 
ökar.  

Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att  
Leksandsborna ska trivas och stanna kvar men även för att fler människor ska 
välja att flytta till Leksand. Det ska finnas möjlighet för alla att hitta en bra 
bostad oavsett förutsättningar och livsstil. I Leksand ska det finnas både  cen-
trumnära bostäder och boende i byarna. Bostäderna ska vara av olika typer, 
storlekar och upplåtelseformer. 

1.2 Läsanvisning
Bostadsförsörjningsplanen inleds med en genomgång av kommunens ansvar 
vad gäller bostadsförsörjning och fortsätter med en orientering kring de na-
tionella, regionala och kommunala mål som finns att förhålla sig till när det 
gäller bostäder. 

Kommunen har utifrån omvärldsanalysen tagit fram ett antal mål, med till-
hörande insatser för att tillgodose bostadsförsörjningen. Därpå följer under-
lagsmaterial i form av bland annat befolkningsstatistik, prognoser för befolk-
ningsutvecklingen och ett avsnitt om bostadsbehovet hos särskilda grupper. 

Slutligen finns ett kapitel om hur kommunen, genom sin planberedskap 
ska möjliggöra byggande av de bostäder som krävs för att uppnå visionen om 
18000 invånare år 2025.
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1.3 Kommunens bostadsförsörjningsansvar
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 
med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörj-
ningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med be-
rörda kommuner och ge Länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att 
yttra sig. Samrådet genomfördes tidigt år 2020.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla upp-
gifter om:

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Kommunen har också ett ansvar att tillgodose särskilda bostadsbehov en-
ligt Socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Bosättningslagen (2016:38) 
har kommunen också ansvar att ta emot nyanlända invandrare för inflyttning.  

1.4 Kommunens bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen togs fram första gången år 2015 och täckte åren 
2016 till 2020. Nu är det dags för en uppdatering som sträcker sig fram till år 
2025. 

I en bostadsförsörjningsplan redovisas de områden som anses särskilt vik-
tiga att vidareutveckla inom kommunen för att få goda, trygga och attraktiva 
boendemiljöer. Bostadsbehovet i kommunen beror främst på befolkningsut-
vecklingen.

Bostadsförsörjningsplanen ska ge en bild av hur de övergripande bostads-
frågorna i kommunen ska hanteras och redovisa vilka konkreta åtgärder kom-
munen ska vidta för att lösa bostadsfrågorna. Bostadsförsörjningsplanen ska 
vara ett styr- och planeringsinstrument för kommunen när det gäller plane-
ring och beslut om bostäder. 

Bostaden är en social rättighet och en viktig del av välfärden. Det är viktigt 
att kommunen tillgodoser särskilda gruppers behov av bostäder, till exem-
pel ungdomar, äldre, nyanlända, ensamkommande barn, personer med funk-
tionsnedsättning och personer med social problematik.
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Illustration av de tolv miljömålen
https://www.miljomal.se/ http://sverige2025.boverket.se/

2 Mål och styrdokument
2.1 Nationella mål
God bebyggd miljö
En god bebyggd miljö är ett av de nationella miljömålen;”Städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.” 

Målet innebär att den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och 
trevnad och ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kul-
tur. För att åstadkomma ett hållbart samhälle i tillväxt är det grundläggande 
att den fysiska planeringen utgår från att underlätta och ge förutsättning för 
en hållbar livsföring.

Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för Sverige 2025 
som baseras på de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Vad gäller 
visionsbilden för hållbart byggande säger Boverket:”Allt byggande sker med 
fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med re-
surser. Energianvändningen vid framställning, transport och användning har 
minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors ändrade behov 
och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De arkitektoniska, estetiska 
och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt byggande.” 

Visionen innebär att byggandet ska anpassas utifrån bostadsbehovet och 
behovet av olika upplåtelseformer. Det är viktigt att erbjuda ett varierat utbud 
av bostäder och det ska finnas bostäder till alla grupper. Mål för byggandet 
är långsiktigt hållbara byggnadsverk, effektiva regelverk och andra styrmedel 
som verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö 
i byggande och förvaltning. 
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2.2 Regionala mål
Dalastrategin – Dalarna 2020 
Region Dalarna antog år 2014 Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dala-
strategin - Dalarna 2020. Strategin ska identifiera särskilt viktiga områden 
att satsa på för att stärka Dalarnas tillväxt fram till år 2020.  

Dalastrategin är en implementering av EU:s Europa 2020. I Dalastrate-
gin poängteras bland annat vikten av kompetensförsörjning och ökat arbets-
kraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap, tillgänglighet och in-
frastruktur samt livskvalitet och attraktionskraft. Här påpekas att Dalarnas 
kultur- och naturmiljöer har stor betydelse för både boende och besökare. Ex-
empelvis poängteras att odlingslandskapet och kulturmiljöerna är betydelse-
fulla för både besöksnäringen och för inflyttning och framväxt av nya företag. 
Människors kreativitet och produktivitet är alltmer beroende av den plats där 
vi bor och verkar.

Idag utgör Falun och Borlänge ett tydligt tvåkärnigt centrum i länet. Da-
larna har också vid sidan av storstadsområdena relativt tät struktur av städer 
och tätorter med olika karaktär och korta inbördes restider vilket bland annat 
ger invånarna möjligheter att välja boende och arbetsplats mer oberoende av 
varandra. 

Riksväg 70 och Dalabanan är de viktigaste kommunikationsstråken för 
persontransporter på länsväg och järnväg. Dalabanan är tillsammans med 
Bergslagsbanan det dominerande stråket för den regionala och interregionala 
tågtrafiken i länet.

Leksand ligger bra till för arbetspendling till Falun-Borlänge regionen ef-
tersom det bara tar cirka 45 minuter till Borlänge och Falun.

Dalastrategin pekar på att boendet och därmed byggandet kommer att spe-
la en allt viktigare roll för att skapa utveckling och tillväxt. Efterfrågan på att-
raktiva bostäder och boendemiljöer förväntas öka. Kraven på detta förändras 
och påverkas av vilka behov och förutsättningar befolkningen har under olika 
skeenden i livet. Det är därför bra att sträva mot en variation av boendeformer 
och miljöer betydelsefull för att skapa ett hållbart boende.

En framgångsfaktor för Dalarna är en innovativ byggsektor där planering, 
byggande och förvaltning grundas på regionalt tillgängliga resurser av råva-
ror, produkter, tekniker och kompetens. I länet finns idag nätverk som arbe-
tar för att utveckla byggandet i samverkan mellan näringsliv, akademi och 
offentliga aktörer. Genom en starkare samverkan mellan de olika aktörerna 
förstärks kompetensplattformen för ett effektivt byggande där forskning och 
teknisk utveckling ingår som en naturlig del. I Dalarna finns en stark och väl-
utvecklad byggtradition. Det moderna Dalarna förknippas med en nydanande 
arkitektur som bygger på integritet, skaparkraft och kunskap om kulturarv 
och traditioner. I kombination med nytänkande i formandet av bostäder och 
boendemiljöer med plats för allas olika livsbehov kommer Dalarnas attrak-
tionskraft att öka. 1

Dalastrategin – Dalarna 2030 
En ny Dalastrategi är under utarbetande och remissas vintern 2020-2021. Det 
övergripande målet med strategin är:

Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet

Det här ska nås genom tre målområden:
• Ett klimatsmart Dalarna
• Ett konkurrenskraftigt Dalarna
• Ett sammanhållet Dalarna2 

1 Region Dalarna, 2014, Dalastrategin- Dalarna 2020
2 https://www.regiondalarna.se/dalastrategin
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Det är lätt att leva i Leksand!
Här möts öppna och levnadsglada människor i ett 
modernt samhälle som präglas av valfrihet, pro-
fessionalitet 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 med hög kvalitet i våra 
gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkul-
turellt samhälle och ser det som en styrka.

I Leksand finns levande traditioner som tål ny-
tänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och 
levande byar. Det märks också i mötet mellan den 
gamla kulturbebyggelsen och den moderna arki-
tekturen, vilket ger möjlighet till ett attraktivt bo-
ende oavsett hur du vill att det ska se ut.

2.3 Kommunens mål 
Vision 2025
Kommunfullmäktige antog i november 2012 Vision 2025. Visionen målar upp 
en framtidsbild av Leksand. Texten nedan är utdrag ur visionen.

Varför 18 000 invånare?
Kommunen behöver flera invånare för att kunna ersätta den nuvarande ar-
betskraften som går i pension samt för att kunna stärka handelskraften och 
behålla servicenivån.
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2.4 Översiktsplan
Översiktsplanen, som antogs år 2014, redovisar hur kommunen på lång sikt 
vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Pla-
nen ger riktlinjer och är vägledande i frågor som var vi ska bygga, vart nya 
vägar ska dras fram och var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta 
områden.

Enligt utvecklingsstrategin ska planeringen för bostadsbebyggelsen och nä-
ringslivet huvudsakligen ske i tätorterna och längs kommunikationsstråken 
som har nödvändig infrastruktur, skola och service. Planerade väglänkar fö-
reslås i öst-västlig riktning för att stärka kopplingen mellan kommunikations-
stråken samt för att avlasta befintliga trafiknoder. 

Utvecklingen av samhälle och infrastruktur ska ha hållbara energilösningar 
och ske i samverkan med de höga natur- och kulturvärden som finns i kom-
munen. Den övergripande bebyggelsestrukturen följer vattendragen vilket 
skapar goda förutsättningar för vattenkontakt. Bland bebyggda miljöer ska 
utblickar, öppna landskap och tillgång till sjöar och vattendrag värnas och om 
möjligt stärkas.

Arbete med en översyn av översiktsplanen från år 2014 har påbörjats. 
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3 Mål och insatser för  
bostadsförsörjningen
Nedan presenteras de mål, med tillhörande insatser som kommunen ska ar-
beta efter för att nå de nationella, regionala och kommunala målen för bo-
stadsförsörjningen.

1. Kommunen ska skapa förutsättningar för ett bostads- 
byggande som svarar upp mot den strategiska visionen om  
18 000 invånare år 2025

Insatser 
• Målsättningen är att genom planläggning, utöver den redan planlagda 

marken, möjliggöra byggnation av cirka 355 småhus och 400 lägenheter 
fram till år 2025. (Ansvarig Samhällsutveckling) 

• Detaljplaner ska prioriteras med vägledning av den prioriteringslista som 
finns på sidan 23 i det här dokumentet. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Leksandsbostäder ska bygga cirka 20-30 lägenheter per år fram till 2025 
under förutsättning att marknadsanalyser visar att det finns en affärsmäs-
sighet i detta. (Ansvarig Leksandsbostäder)

• Förutsättningar för exploatering av privat mark ska underlättas genom 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, vilka uppdateras vid behov. 
(Ansvarig Samhällsutveckling)

• Kommunen ska fortsätta utveckla webbplatsen och synliggöra inflyttar- 
information.  (Ansvarig kommunikationsavdelningen

2. Kommunen ska erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom 
att främja långsiktiga och hållbara lösningar
Insatser
• Vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler ska möjligheten att 

bygga i trä undersökas i första hand. (Ansvariga Leksandsbostäder och 
Samhällsutveckling)

• Nya större bostadsområden ska i första hand lokaliseras i anslutning till 
befintliga tätorter och utvecklingsstråk med närhet till service och infra-
struktur. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• I nya, större exploateringsområden, exempelvis Lummerhöjden, ska 
hållbara infrastrukturlösningar undersökas. Det kan exempelvis vara 
avfallshantering och elinfrastruktur som möjliggör elbilsladdning samt 
produktion av solenergi. (Ansvariga Samhällsutveckling, Dala Vatten och 
Avfall samt Dala Energi)

•  Dagvattenhantering ska utföras på ett hållbart och klimatanpassat sätt. 
(Ansvariga Samhällsutveckling och Dala Vatten och Avfall)
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3. Kommunen ska främja en hållbar och god arkitektur som 
tar tillvara Leksandsbygdens kulturvärden men samtidigt 
skapar ett nutida uttryck
Insatser
•  Kommunen ska i dialog med byggherrar sträva mot att ta tillvara Lek-

sandsbygdens kulturvärden men ändå ge ny bebyggelse ett samtida 
uttryck. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Kommunen ska verka för att den bärande arkitektoniska idén följer 
med hela vägen, från markanvisning och detaljplan via marköverlåtelse, 
bygglov och till färdig byggnad. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Leksands kommun och Leksandsbostäder ska utveckla upphandlingskri-
terier vid kommunal byggnation där hållbarhet och gestaltning ska ges 
större vikt. (Ansvariga Samhällsutveckling, upphandlingsenheten och 
Leksandsbostäder)

4. Kommunen ska ha en strategisk markberedskap för 
bostadsbyggande i de områden som är prioriterade enligt  
gällande översiktsplan
Insatser
• Kommunens förvärv av strategisk mark ska ske genom byten, köp och 

aktivt deltagande i omarrondering. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för markanvisning som beskri-
ver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördelning av 
kommunens mark. (Ansvarig Samhällsutveckling)

5. Kommunen ska fokusera på genomförbarheten av  
detaljplaner
Insatser
• Kommunen ska ha en tidig dialog med eventuella exploatörer, statliga 

myndigheter och andra berörda vid framtagande av detaljplaner för att 
stämma av genomförbarheten och ekonomiska konsekvenser i planerna. 
(Ansvarig Samhällsutveckling)

• Kommunen ska följa upp detaljplanernas genomförande, exempelvis vad 
gäller uppföljning av tecknade avtal. (Ansvarig Samhällsutveckling)

6. Kommunen ska se till att behov av lokaler för förskola, 
skola, vård, omsorg och socialt boende beaktas vid ny 
planläggning för att tillgodose behov och stärka nya 
bostadsområden
Insatser
• Sektorn för samhällsutveckling ska ha kontinuerliga genomgångar med 

övriga sektorer om bostadsbehovet för olika grupper för att få en helhets-
syn. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• En kommungemensam lokalförsörjningsplan med samtliga sektorers 
behov av lokaler ska tas fram. Planen ska ses över årligen. (Ansvariga 
Leksandsbostäder, sektor för Samhällsutveckling, Sociala sektorn samt 
Utbildningssektorn)
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7. Kommunen ska stimulera nyproduktion av bostäder genom 
att ge en god service till byggherrar som är intresserade av 
att bygga bostäder i Leksand
Insatser
• Kommunen ska kontinuerligt verka i olika forum och föra dialog med 

byggherrar som har ambitionen att bygga bostäder i Leksand. Kommunen 
ska vara aktiv, presentera byggklara planer och berätta om vad som är på 
gång. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Kommunen ska fortsätta bruka och utveckla konceptet exploateringslots 
vilket ansvarar för den första kontakten med intressenter/byggherrar. 
(Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska ytterligare utveckla webbplatsen för att synliggöra, mark-
nadsföra och tydliggöra mark- och exploateringsprocessen och planpro-
cessen.  (Ansvarig Samhällsutveckling och Sektor Verksamhetsstöd/Kom-
munikationsavdelningen)

8. Kommunen ska verka för ett flexibelt och allsidigt  
bostadsbyggande
Insatser
• För att skapa bostadsområden som tar hänsyn till att bostadsbehov för-

ändras över tid bör detaljplaner utformas så flexibelt som förutsättningar-
na medger. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Större kommunala bostadsområden bör planeras och byggas ut etappvis 
för att den lokala bostadsmarknaden ska klara tillskottet. (Ansvarig Sam-
hällsutveckling)

• Vid kommunal planering ska kommunen genom markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal verka för att skapa varierade upplåtelseformer, lägen-
hetsstorlekar och hustyper. En variation i kommunen och orten ska efter-
strävas, inte nödvändigtvis inom varje planområde. Det kan även finnas 
behov av att styra mot en viss typ av upplåtelseform som det föreligger 
brist på. (Ansvarig Samhällsutveckling)

• Leksandsbostäder ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder 
av god kvalitet för att tillgodose olika bostadsbehov. (Ansvarig Leksands-
bostäder) 

9. Kommunen ska verka för en väl integrerad och varierad 
bebyggelse med offentliga platser som uppmuntrar till  
möten. Bostadsbebyggelse ska ha god tillgång till ett varierat 
utbud av natur och grönområden inom rimliga avstånd
Insatser
• I planering och exploatering verka för en god stadsbyggnad med väl 

placerade och utformade offentliga rum och grönområden. (Ansvarig 
Samhällsutveckling)

• Offentliga miljöer som parker, mötesplatser, gator och torg ska skötas 
långsiktigt och hålla god standard. (Ansvariga kommunen och Leksands-
bostäder AB)
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Befolkningsförändringar mellan år 2000 och år 2019. Källa: SCB 

Befolkningsutvecklingen mellan år 1990 och år 2019. Källa: SCB

4 Befolkningsutveckling och  
bostadsbestånd
4.1 Befolkningsutveckling
Leksands befolkning har ökat en hel del de senaste åren. Ökningen beror 
främst på ett positivt flyttnetto i kombination med en viss ökning av födelse-
netto. Se vilka åldrar som flyttar in på s. 18. Enligt SCB kommer befolkningen 
att öka från cirka 15 800 personer år 2019 till cirka 16 300 personer år 2025. I 
jämförelse med riket har kommunen en äldre befolkning, medelåldern i Lek-
sand var 46,1 år den 31 december 2019, jämfört med 41,3 år i riket.1 

Även försörjningsbördan kommer att öka. Försörjningskvoten är summan 
av antal personer 0-19 år samt 65 + dividerad med antal personer 20-64 år, 
det vill säga det blir allt färre i arbetsför ålder som ska försörja yngre och äld-
re. År 2019 var försörjningsbördan för riket 0,76 och i Leksand 0,98.2

I Leksands kommun fanns år 2019 cirka 7 400 hushåll och man är i genom-
snitt 2,12 personer per hushåll. 

1 SCB
2 Kolada
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Åldersfördelning hos Leksands befolkning år 2019. (SCB) 

Försörjningsbördan kommer att öka i hela riket men Leksand har redan en relativt hög försörjningsbörda. 
(Kolada)

SCB förutspår en långsammare befolkningsutveckling än kommunens vision. 

60



17

4.2 Befolkningsutveckling 18 000 invånare
Målet för Leksands kommun är att det ska vara 18 000 invånare år 2025. Det 
innebär en ökning med i genomsnitt cirka 370 invånare per år från och med 
2020 till 2025, vilket är betydligt mer än SCB:s prognos. 

4.3 Bostadsbestånd
Kommunen har idag en bostadsstruktur som domineras av småhus. Enligt 
SCB fanns det år 2019 5484 småhus, 1837 lägenheter i flerbostadshus, va-
rav 1571 hyresrätter och 266 bostadsrätter, 172 övriga hus, 520 specialbo-
städer, vilket totalt blir 8013 bostäder. Därutöver fanns 3977 fritidshus. 

4.4 Lediga lägenheter
Leksandsbostäder, det kommunala bostadsbolaget har drygt 1000 lägenhe-
ter, främst i form av 1-3 rum och kök. Man kommer att se över behovet av 
4-5 rum och kök framöver, möjligen i form av radhus. Bolaget har en årlig 
omflyttningsfrekvens på cirka 15 %. Det innebär att cirka 150 lägenheter byter 
hyresgäster varje år. De senaste årens vakansgrad har uppgått till cirka 1%, 
vilket medfört att det funnits en viss möjlighet till rörelse på bostadsmark-
naden. Bolaget har under 2017–2019 färdigställt 80 lägenheter. I december 
2020 stod 2800 personer i kö hos Leksandsbostäder.

I Leksandsbostäders bestånd bodde det år 2019 cirka 1,42 personer i varje 
lägenhet och 35% var 65 år eller äldre. År 2015 bodde man i genomsnitt 1,25 
personer/lägenhet och 40 % av de boende var 65 år eller äldre. Trenden går 
alltså mot att man bor tätare och är yngre i Leksandsbostäders lägenheter.

Fastighetsbolaget Skoglunds har 450 lägenheter för uthyrning.

4.5 Lediga tomter
Kommunen har idag cirka 25 villatomter till försäljning. Tomterna finns fram-
förallt inom flera områden i Siljansnäs, Västanvik samt i Smedby. Ett fåtal 
tomter finns även i Lycka. Det saknas dock tomter i centrala lägen.

Det bedöms finnas omkring 200 byggklara tomter på privat mark inom 
kommunen, dock inte i centrala lägen.

4.6 Flyttkedjor
En flyttkedja skapas när ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och 
efterlämnar en vakant bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Till den 
vakanta bostaden flyttar det sedan in exempelvis två personer, som i sin tur 
lämnar två bostäder och så vidare. Flyttkedjor visar att nyproduktion skapar 
en rörlighet på bostadsmarknaden. Kedjan bryts när en inflyttning i en ledig 
lägenhet inte längre ger upphov till en vakans; exempelvis när någon flyttar in 
från en annan kommun eller utlandet, när ungdomar flyttar hemifrån eller när 
ungdomar flyttar från studentboende till den ordinarie bostadsmarknaden.

SCB:s definition  av hustyper

Småhus: friliggande en- och 
tvåbostadshus samt par-, och 
rad-, och kedjehus. 

Flerbostadshus: bostads-
byggnader innehållande tre 
eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus.

Övriga hus: byggnader som 
inte huvudsakligen är avsedda 
för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslä-
genheter, till exempel byggna-
der avsedda för verksamhet 
eller samhällsfunktion.

Specialbostäder: bostäder 
för äldre/funktionshindrade, 
studentbostäder och övriga 
specialbostäder.
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5 Bostadsbehov och bostadsefterfrågan 
5.1 Läget på bostadsmarknaden i länet
Länsstyrelsen Dalarna bedömde år 2020 att det är fortsatt brist på bostä-
der i Dalarnas kommuner, främst i tätorterna. Underskottet på bostäder på-
verkar särskilt de hushåll som är resurssvaga, till exempel de som är nya på 
bostadsmarknaden, hushåll med lägre inkomster eller personer som av an-
dra skäl har svårt att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. 
Ett bostadsunderskott försvårar även för offentlig sektor och små och stora 
företag att rekrytera arbetskraft med den kompetens som behövs. Byggtak-
ten avtog något i länet under 2019 i jämförelse med 2018. Antal påbörjade 
flerbostadshus och småhus i länet var sammanlagt 566 under 2019. Höga 
produktionskostnader, hårda lånevillkor och brist på attraktiv detaljpla-
nelagd mark uppges vara de främsta faktorerna som begränsar byggandet.1 

5.2 Att bo i Leksand
Varför väljer man att bosätta sig på en viss plats?
Det är svårt att hitta en generell orsak till varför någon väljer att bosätta sig på 
en viss plats. Idag växer storstadsregionerna i särklass mest i landet men det 
finns andra aspekter än ortens storlek som påverkar val av bostadsort. 

Under industrialismen var företagen ofta bundna till en naturresurs, exem-
pelvis skogen eller vattnet och människorna flyttade till arbetena. I dagens in-
formationssamhälle väljer företagen den lokalisering som är attraktiv för den 
typ av anställda som företagen söker. Från att arbetskraften flyttat till före-
tagen, flyttar företagen till arbetskraften. Attraktiviteten ur boendesynpunkt 
betyder mer för inflyttningen till en region än vad dynamiken i näringslivet 
gör, det vill säga attraktiva boendemiljöer är en allt viktigare resurs. 

Förbättrade kommunikationer har lett till att vi i genomsnitt pendlar allt 
längre vilket innebär att vårt omland har vuxit. Samtidigt har lokal identitet 
och lokal förankring visat sig bli allt viktigare. När butiker och restauranger 
blir allt mer likriktade får den lokala kulturen en allt viktigare roll för att sär-
skilja orterna.2

Flyttmönster
År 2015 utförde Kairos Future en undersökning av flyttmönstret i kommunen 
mellan åren 2000 och 2014. Studien visade att Leksand vinner flyttare från 
framförallt Stockholm och Gagnef, främst barnfamiljer och i åldrarna 55 - 75 
år. Anledningen till att man flyttar till Leksand är att man vill återvända till 
hembygden efter att ha bott i en större stad, för att man vill bo på en lugnare 
plats eller för att man får jobb i Leksand eller vill få närmare till jobbet. 

Leksand tappar däremot ungdomar till större städer. Skälen till att flytta 
från Leksand är för att kunna studera eller få jobb. 3

De som står i kö för en lägenhet hos Leksandsbostäder kommer emellertid 
i första hand från annat boende i kommunen, i andra hand från Borlänge eller 
Ludvika. 

1 Länsstyrelsen Dalarna, Bostadsmarknad i Dalarna 2020, Rapport 2020:08 
2 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011, Orter med befolkningsökning- exempel på 
attraktiva orter perioden 2000-2010
3 Kairos Future, 2015, Jakten på möjligheter i en ny tid - Stora flytt- och boendestudien. Utmaningar för Leksand

Diagram, nettoflyttning 2009-
2019 per ålderskategori (SCB)
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6 Bostadsbehov för olika grupper
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att 
planera för en variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En va-
riation av bostäder med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorle-
kar ska eftersträvas i olika områden. 

6.1 Bostäder för unga
Många ungdomar vill bo centralt, men det är brist på små, prisvärda cen-
trala lägenheter. Nyproducerade lägenheter är ofta för dyra för ungdomar 
vilket gör det svårt för ungdomar att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Insatser för unga
• Kommunen kommer inte att bygga specifika lägenheter för enbart unga 

utan satsar på att bygga lägenheter som passar alla målgrupper. De 
nybyggda lägenheterna kommer att bidra till en rotation på bostadsmark-
naden vilket innebär att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland 
annat unga. En variation i lägenhetsstorlekar ska eftersträvas.

6.2 Bostäder för äldre
Förenklat brukar nedanstående boendeformer förknippas med äldre. I Lek-
sand finns det inget seniorboende eller gemenskapsboende.

• Ordinarie bostad. Många äldre är friska och klarar av att bo i sin ordinarie 
bostad utan hjälp. Äldre som är sjuka kan och vill ofta bo hemma med 
hjälp av hemtjänst. Ökad tillgänglighet i form av exempelvis ramper och 
hissar kan bidra till att äldre kan bo hemma längre.

• Trygghetsboende. Boende för äldre som är för friska för särskilt boende, 
men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de får i sitt or-
dinarie boende. I ett trygghetsboende finns det möjlighet till gemenskap 
med andra och tillgång till servicepersonal. Idag finns det inget trygghets-
boende i kommunen.

• Seniorboende och gemenskapsboende. Boende för personer i åldern 55 
plus. Boende som utformar sig på den ordinarie bostadsmarknaden utan 
att kommunen svarar för någon verksamhet eller aktivt medverkar i för-
delningen av bostäderna.

• Särskilt boende. Boende för den som behöver mer omsorg än hemtjäns-
ten kan ge. Det krävs att den boende har stora fysiska eller psykiska om-
vårdnadsbehov. Plats på särskilt boende tilldelas efter behovsbedömning 
enligt socialtjänstlagen. Det finns fem särskilda boenden i kommunen och 
totalt 175 platser år 2019.

63



20

Bostadsförsörjning för äldre 
Åldersgruppen 65 år eller äldre utgör cirka 30 procent av den totala befolk-
ningen i kommunen. Enligt SCB:s befolkningsprognos ökar åldersgruppen 
med 196 personer mellan åren 2020 och 2025. Enligt den politiska visionen 
behöver det totala antalet invånare öka till cirka 18 000 personer. Om nuva-
rande åldersstruktur fortsätter att råda kommer cirka 5400 personer att vara 
65 år eller äldre vid en befolkning om 18 000 invånare. Cirka 20 procent av de 
som blivit 65 år och äldre har behov av insatser. 

I åldersgruppen 80-84 år har det varit 36 procent som haft insatser och 
för de över 85 år har det varit 78 procent. Gruppen 80 år eller äldre beräknas 
enligt SCB öka från cirka 1136 till 1521 personer mellan 2020 och 2025. Om 
befolkningsutvecklingen sker enligt SCB:s prognoser bedömer kommunen att 
behovet av särskilt boende kommer att öka med 25 platser till år 2025.

 Kommunen uppför nu ett nytt äldreboende i Tibble. Huset kommer att be-
stå av en tillbyggd del samt en ombyggd del i det befintliga boendet. När hela 
till- och ombyggnationen är klar, slås Limsjögården och Tibble ihop till ett bo-
ende med totalt 72 lägenheter, vilket är en utökning med 18 nya vårdplatser. 
Inflyttning på Tibble beräknas ske vid årsskiftet 2021/2022. 

Insatser för äldre
• Kommunen ska bygga lägenheter med hög tillgänglighet som passar alla 

målgrupper. De nybyggda lägenheterna förväntas bidra till en rotation på 
bostadsmarknaden vilket kommer att innebära att äldre billigare lägenhe-
ter kan frigöras till bland annat äldre och ungdomar.

• Tibbles särskilda boende ska växa från 26 till 72 platser år 2021.

• Edshultsgårdens särskilda boende planeras att byggas om och ut och 
bland annat kan fler platser för särskilt boende tillskapas.

• Det finns möjlighet att göra Noretgården i Leksand samt A-huset i Siljan-
snäs till trygghetsboenden.

• För att tillgodose ett bostadsbehov enligt visionens befolkningsutveckling 
kan, utöver Tibble och Edshultsgårdens ombyggnader, en plomberad av-
delning på det särskilda boendet Björkbacken i Siljansnäs öppnas, vilket 
skulle tillskapa nio platser. Därtill skulle det särskilda boendet Solhem i 
Insjön kunna byggas ut med två avdelningar vilket tillskapar 32 platser. 
Om även Noretgården och A-huset i Siljansnäs, se ovan, omvandlas till 
trygghetsboende så bör behoven vara täckta.
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Utifrån SCB:s prognos beräknas behovet av platser på särskilt boende öka med 25 platser till år 2025.
Källa: Sociala sektorn 2020

Prognos över antal personer över 80 år
Källa: Sociala sektorn 2020
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6.3 Bostäder för nyanlända 
Leksands kommun anvisas årligen cirka 15–20 personer från Migrationsver-
ket i enlighet med bosättningslagen.

Insatser för nyanlända
•  Nyanlända ska i första hand erbjudas bostad i befintligt bestånd. Det 

finns framförallt behov av små lägenheter för ensamstående och av 4-5 
rum och kök för familjer. 

• Kommunen ska ha beredskap med planlagd mark om behov skulle uppstå 
av många bostäder med kort framförhållning. Idag finns planlagd mark 
där ett större antal lägenheter kan uppföras med relativt kort produk-
tionstid. Det är önskvärt om en del lägenheter är flexibla med avseende 
på lägenhetsstorlek. 

6.4 Bostäder för ensamkommande flyktingbarn
Idag finns inget Hem för Vård eller Boende (HVB-hem) i Leksand då det är få 
ensamkommande barn som kommer till kommunen. Detta beror på att Lek-
sand tog emot många ensamkommande barn i början av den så kallade flyk-
tingkrisen och idag har väldigt få tilldelade.

Insatser för ensamkommande flyktingbarn
• Barn avses placeras i familjehem i första hand.  

6.5 Bostäder för personer med  
funktionsnedsättning
Även om normalboendeprincipen alltid ska vara vägledande och tillämpas så 
långt det är möjligt, ska Leksands kommun alltid, med biståndsbeslut som 
grund, kunna erbjuda särskilda bostadslösningar till personer för vilka nor-
malboende av olika skäl inte är möjligt.

I Leksand bor psykiskt funktionsnedsatta oftast i vanliga lägenheter och 
har ofta boendestöd. Personer med funktionsnedsättning bor oftast i grupp-
boenden. Personer med fysisk funktionsnedsättning har vanligtvis personlig 
assistans eller hjälp av hemtjänst. Det bedöms finnas utrymme i befintligt be-
stånd för att göra de eventuella justeringar som kan behövas framöver.

Insatser för personer med funktionsnedsättning
• I dagsläget finns det inga ytterligare behov.

6.6 Bostäder för personer med social problematik
Personer med social problematik hyr ofta bostäder via sociala kontrakt med 
kommunen, dvs kommunen hyr ut bostäder i andra hand till dessa personer.  

Insatser för personer med social problematik
• I dagsläget finns det inga ytterligare behov. 
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7 Planberedskap
Efterfrågan och behov från olika aktörer kan snabbt uppkomma och det är där-
för viktigt för kommunen att ha en resursmässig beredskap för att kunna han-
tera bostadsförsörjningsfrågan på lång och kort sikt. Nedan redovisas en grov 
uppskattning av planberedskapen. Prioriteringen av detaljplaner kan ändras. 

7.1 Detaljplaner och planberedskap
Målsättningen är att genom nya detaljplaner åren 2021-2025 möjliggöra för 
cirka 400 lägenheter i flerfamiljshus och cirka 355 tomter för småhusbebyg-
gelse, utöver den planberedskap som redan finns i gällande detaljplaner. 

Under åren 2016-2019 har detaljplaner tillskapat möjligheter att bygga cir-
ka 410 lägenheter i flerbostadshus (cirka 90 lägenheter har byggts) och cirka 
40 småhus (där inga har byggts än). 

Planberedskapen i detaljplaner som vunnit laga kraft före år 2016 upp-
skattas till 370 tomter för småhus och till 175 lägenheter i flerbostadshus. 
Det finns emellertid svårigheter med att uppskatta planberedskapen i äldre 
detaljplaner. I sammanräkningen ingår exempelvis detaljplaner som är äldre 
men ännu inte utbyggda då de är belägna på ett visst avstånd från tätorten och 
det inte varit så stor efterfrågan på tomterna. Här ingår även privatägd mark 
som ännu inte fastighetsbildats, då det kanske saknas vilja från fastighetsäga-
ren att sälja. 

Planberedskapen minskar i takt med att områdena byggs ut och i och med 
detta ökar befolkningen och våra mål uppnås men det behövs ändå en planbe-
redskap för att tillgodose framtida behov.

Bedömning antagandeår Detaljplaner Flerbostadshus, 
ca antal lgh.

Småhus, ca 
antal

2021

Rosen västra (p)

Hallen 67:1 (p)

Lummerhöjden (k)

Åkerö brofäste etapp 1

50

-

80

60

-

5

200

2022 Edshultgården (k) 50 -

2023
Kv. Grönstedts (k)

Åkerö brofäste etapp 2 (k)

50

50

-

-

2024 Tunsta (k) 50 150

2025 Smalåkern (k) 10 -

Summa planberedskap  
bedömning 2021-2025

400 355

Återstående planberedskap i 
detaljplaner 2016-2020

270 40

Återstående planberedskap 
detaljplaner före 2016

175 370

Uppskattning total  
planberedskap

845 765

k: kommunal plan, p: privat plan
Karta över planerade områden, se sidorna 26-27.
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8 Diskussion
8.1 Varför ska man välja att flytta till Leksand?
I kommunens vision för år 2025 lyfts många skäl för att flytta till kommunen. 

Här finns härliga levnadsmiljöer och ett tempo som ger plats för både 
vila, rekreation och kreativt tänkande. Byarna präglas av levande tradi-
tioner som tål nytänkande och många av byarna kännetecknas av vackra 
klungor med röda hus som är unika för vårt landskap.

Kommunen har bra kommunikationer till omkringliggande kommuner och 
det är ofta nära mellan hemmet och förskolan eller skolan och lätt att ta sig 
fram med cykel. Tågstationerna och resecentrumen gör det enkelt att pendla. 
Det är nära till utbildning, vare sig du studerar på plats eller på distans och 
det är även nära till arbete, vare sig du jobbar inom kommunen eller i närre-
gionen. Med bra tele- och datakommunikationer finns möjligheter att arbeta 
hemifrån. 

En särskild kvalitet i kommunen är närheten till natur och friluftsliv. I Lek-
sand finns vidsträckta vildmarksområden men det är samtidigt lätt att ta en 
tur i elljusspåret, skidbacken, simhallen eller med långfärdsskridskor längs 
med Siljans strand.

Det starka näringslivsklimat ger plats för stora aktörer liksom små entre-
prenörer. I kommunen finns evenemang, aktiviteter och upplevelser under 
årets alla fyra årstider. Här finns arenor för de stora evenemangen och unika 
platser för de mindre.

Leksand ligger högre i skolrankningen än de flesta av grannkommunerna. 
Den höga andelen barn i förskolan och resurstilldelningen tillhör Leksands 
styrkor.

Bild från kommunens vision, delen Aktiva och levande byar.
Illustratör: Johan Isaksson
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8.2  Räcker planberedskapen till för 18 000  
invånare?
I slutet av år 2019 uppgick invånarantalet till cirka 15 800 personer. För att  
nå målet om 18 000 invånare år 2025 behöver invånarantalet öka med 2200 
personer. 

Enligt SCB bodde det 1,7 personer/bostadsrättslägenhet, 1,6 personer/hy-
reslägenhet och 2,3 personer/villa i Leksand år 2019. Den totala planbered-
skapen möjliggör att cirka 1400 personer kan bosätta sig i lägenhet och cirka 
1800 personer i småhus, totalt cirka 3 200 personer. I sammanräkningen in-
går dock även äldre detaljplaner där tomterna inte blivit sålda. Det bedöms 
även behövas en viss överkapacitet för att ha beredskap för ändrade mark-
nadsförutsättningar då bostadsbehoven förändras. För att bostadsmarknaden 
ska hålla över tid bör inte alltför många lägenheter eller tomter komma ut på 
den lokala bostadsmarknaden samtidigt och områden kan behöva planeras 
etappvis.

8.3  Förutsättningar för och konsekvenser av att 
bygga för 18 000 invånare
Det finns goda förutsättningar att planera för fler bostäder inom och i an-
slutning till Leksands tätort då flertalet detaljplaner är på gång. Även i In-
sjön samt i byarna finns detaljplaner på gång men framförallt finns ofta redan 
planlagda tomter som ännu inte bebyggts, se avsnitt 7.1 ovan. 

Att få fler invånare medför både intäkter i form av ökat skatteunderlag men 
även kostnader för barn- och äldreomsorg. Det innebär även utbyggnad av 
infrastruktur som till viss mån kan bekostas genom anslutningsavgifter. 

De finns även mer indirekta konsekvenser, exempelvis ett ökat behov att 
transportera sig. Fler bilar medför ökat buller och slitage på vägarna och behov 
av fler parkeringsplatser, ökat cyklande medför större behov av gena, snabba 
och säkra cykelvägar och det behövs även en utbyggd kollektivtrafik. Det inne-
bär även behov av fler platser på förskolor och skolor och i äldreomsorgen och 
medför ett ökat rekryteringsbehov. Dessa behov och frågeställningar behöver 
utredas djupare i kommande översiktsplan. 

8.4 Hur ska kommunen planera för bostäder?
Leksands kommuns utmaning är en ökande andel äldre invånare och färre in-
vånare i arbetsför ålder. Kommunen behöver verka för att fler i arbetsför ålder 
flyttar in och att de yngre väljer att stanna kvar eller återvända efter avslutad 
utbildning. 

Undersökningar hos mäklare visar att många som flyttar till en bostad i 
Leksand tilltalas av vardagslivets enkelhet, det ska vara lätt att ta sig mellan 
hemmet och bostaden, fritidsaktiviteterna och livsmedelsaffären. Därför be-
hövs bostäder framförallt nära centrum eller dit det är lätt att transportera sig. 
Detta framgår även genom att äldre detaljplaneområden ute i byarna ännu 
inte är utbyggda trots att det finns en hög efterfrågan på bostäder i Leksand. 

Studierna av flyttmönster visar att det behövs en mångfald av bostäder, inte 
bostäder specifikt ämnade att tilltala personer i arbetsför ålder, då en flytt kan 
orsaka en kedja av flyttar som frigör olika slags boenden för personer som 
befinner sig i olika skeden i livet. 

8.5  Uppföljning av bostadsförsörjningsplanen
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Prioriteringen av planer ska ses över kontinuerligt och huvud-
dragen i planen ska följas upp årligen via sektorsplanen. 
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1. Dp Rosen västra

2. Dp Edshultsgården

3. Dp Lummerhöjden

4. Dp Åkerö brofäste 2

5. Kv. Grönstedts

Kartöversikt detaljplaner 2020-2025
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6. Dp Tunsta
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Uppföljning av 
Bostadsförsörjningsplan 2016-2020
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Bild framsida: 
Visionsbild för Åkerö brofäste. Visualisering: Tema arkitekter
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bostadsförsörjningsplanen
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1 Inledning
Syftet med det här dokumentet är att följa upp hur den Bostadsförsörjnings-
plan 2016-2020 som antogs år 2016 har fungerat och hur väl kommunen 
uppfyllt de mål som sattes upp för att nå en bostadsförsörjning som svarade 
mot visionen om 18 000 invånare år 2025. 

Det innebär en genomgång av hur kommunen arbetat med målen för bo-
stadsförsörjningen och med de insatser som bedömdes behövas för att nå 
målen, hur befolkningen och bostadsbeståndet utvecklats i förhållande till 
befolkningsprognos och önskad befolkningsökning samt hur kommunen 
uppfyllt sitt åtagande för bostadsförsörjning för olika grupper av befolkning-
en. Kommentarer till hur väl de uppsatta målen och insatserna uppfyllts ges 
i gula rutor i marginalen. År 2015 är utgångspunkt och analys görs i de flesta 
fall till den 31 december 2018. 

1.1 Bakgrund
Kommunen behöver flera invånare för att kunna ersätta den arbetskraft som 
går i pension. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången 
på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolk-
ningen ökar.  

Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att Lek-
sandsborna ska trivas och för att fler människor ska vilja flytta till Leksand. 
De som bor i Leksand och de som flyttar hit ska trivas så bra att de väljer att 
stanna kvar. Det ska finnas möjlighet för alla att hitta en bra bostad oavsett 
förutsättningar och livsstil. Leksand ska erbjuda allt från centrumnära bo-
städer till boende i byarna och bostäderna ska vara av olika typ, storlek och 
upplåtelseform. 

1.2 Kommunens bostadsförsörjningsansvar
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer, mål och insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet 
med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsför-
sörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med be-
rörda kommuner och ge Länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att 
yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäk-
tige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 
riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla uppgif-
ter om:

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet

• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kommunen har också ett ansvar att tillgodose särskilda bostadsbehov enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) och särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Bosättningslagen (2016:38) 
har kommunen också ansvar att ta emot nyanlända invandrare för inflytt-
ning.  
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2 Mål och insatser 2016-2020

2.1 Mål och insatser

1. Kommunen ska skapa förutsättningar för ett  
 bostadsbyggande som svarar upp mot den  
 strategiska visionen om 18 000 invånare 2025

Insatser
•  Målsättningen är att möjliggöra byggnation av 500 villor och 600 lägen-

heter fram till 2025. (Ansvarig planavdelningen och mark- och exploate-
ring)

• Leksandsbostäder ska bygga ca 20-30 lägenheter per år fram till 2025 
under förutsättning att marknadsanalyser visar att det finns en affärsmäs-
sighet i detta. (Ansvarig Leksandsbostäder)

• Detaljplaner ska prioriteras med vägledning av den prioriteringslista som 
finns på sid [13] i det här dokumentet. (Ansvarig planavdelningen)

• Förutsättningar för exploatering av privat mark ska underlättas genom 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal (antagna av kommunfull-
mäktige hösten 2015) (Ansvarig mark- och exploatering)

2. Kommunen ska ha en strategisk markberedskap 
 för bostadsbyggande i de områden som är  
 prioriterade enligt gällande översiktsplan

Insatser
• Kommunens förvärv av strategisk mark ska ske genom byten, köp och 

aktivt deltagande i omarrondering. (Ansvarig mark- och exploatering)

• 2015 har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för markanvisning som 
beskriver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördel-
ning av kommunens mark. (Ansvarig mark- och exploatering)

3. Kommunen ska fokusera på genomförbarheten av 
 detaljplaner

Insatser
• Kommunen ska ha en tidig dialog med eventuella exploatörer, statliga 

myndigheter och andra berörda vid framtagande av detaljplaner för att 
stämma av genomförbarheten och ekonomiska konsekvenser i planerna. 
(Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska följa upp detaljplanernas genomförande.  (Ansvarig pl-
anavdelningen och mark- och exploatering)

1.
Planläggning under åren 
2016-2019 har möjliggjort 
ca 410 lägenheter och ca 40 
småhus, dvs i genomsnitt 100 
lägenheter och 10 småhus/år. 
Se mer i kapitel 5.1. 

Leksandsbostäder har byggt  
15 lgh i kv. Länsmannen, 
20 lgh på Sandgärdet/Sang 
Insjön, och 45 lgh i kv. Sned-
kanten, dvs ca 20 lgh/år och 
målet är uppfyllt.

Prioriteringslistan har i hu-
vudsak följts, se mer i kapitel 
5.2.

Riktlinjerna för exploatering 
följs.

2.
Kommunen är aktivt i sitt 
markförvärv och arbetar 
strategiskt.

Riktlinjerna behöver ses över 
vad avser modell för prissätt-
ning av mark.

3.
Kommunen har en tidig dia-
log med exploatörer.

De avtal som krävs för de-
taljplanens genomförande, 
följs upp av mark- och explo-
ateringsingenjör.

Till vänster finns de mål och insat-
ser som togs fram år 2015.

Till höger finns kommentarer till 
hur kommunen arbetat med målen 
och hur väl de uppfyllts.
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4. Kommunen ska se till att behov av lokaler för 
 förskola, skola, vård, omsorg och socialt boende  
 beaktas vid ny planläggning för att tillgodose  
 behov och stärka nya bostadsområden

Insatser
• Sektorn för samhällsbyggnad ska ha kontinuerliga genomgångar med 

övriga sektorer om bostadsbehovet för olika grupper för att få en helhets-
syn. (Ansvarig samhällsbyggnad)

• En kommungemensam lokalförsörjningsplan med samtliga sektorers 
behov av lokaler ska tas fram. Planen ska ses över årligen. (Ansvarig Lek-
sandsbostäder/fastighetsansvarig)

5. Kommunen ska stimulera nyproduktion av  
 bostäder genom att ge en god service till  
 byggherrar som är intresserade av att bygga  
 bostäder i Leksand

Insatser
• Kommunen ska kontinuerligt verka i olika forum och föra dialog med 

byggherrar som har ambitionen att bygga bostäder i Leksand. Kommunen 
ska vara aktiv, presentera byggklara planer och berätta om vad som är på 
gång. (Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska inrätta exploateringslots som ska ansvara för kontakter 
med intressenter/byggherrar (Ansvarig mark- och exploatering)

• Kommunen ska utveckla webbplatsen för att synliggöra, marknadsföra 
och tydliggöra mark- och exploateringsprocessen och planprocessen. 
(Ansvarig mark- och exploatering och planavdelningen)

6. Kommunen ska stimulera till ett allsidigt  
 bostadsbyggande vad gäller olika  
 upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och  
 hustyper

Insatser
•  Vid kommunal planering ska kommunen genom markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal verka för att skapa varierade upplåtelseformer (Ansva-
rig mark- och exploatering)

• Leksandsbostäder ska tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder 
av god kvalitet för att tillgodose olika bostadsbehov. (Ansvarig Leksands-
bostäder)

4. Avstämningar förekommer 
men kontinuiteten kan behö-
va förbättras.

Ingen lokalförsörjningsplan 
är framtagen men behövs 
för att ge en helhetsbild av 
utrymmesbehov och loka-
lisering av förskola, skola,  
äldreboende mm. och skulle 
vara ett bra underlag i över-
siktsplaneringen. 

5. Kommunen medverkar i 
forum och dialog sker med 
byggherrar, dock är perso-
nalresurserna begränsade i 
dagsläget.

Exploateringslots inrättad 
och fungerar väl.

Webbplatsen har utvecklats 
men behöver ses över och 
uppdateras kontinuerligt.

6. Insatsen bör tolkas som 
att det behövs en variation i 
kommunen, inte nödvändigt-
vis inom varje planområde. 
Det kan även finnas behov  
av att styra mot en viss typ 
av upplåtelseform som det 
föreligger behov av. Kom-
munen har t.ex. haft en låg 
andel bostadsrätter jämfört 
med andra kommuner men 
fler bostadsrätter har byggts 
under planperioden. 

Leksandsbostäder har varie-
rat utbud av god kvalitet.
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7. Kommunen ska erbjuda invånarna en bra livsmiljö  
 genom att främja långsiktiga och hållbara  
 lösningar

Insatser
• Ta fram riktlinjer för miljöanpassat byggande på kommunägd mark (ny-

byggnation av bostäder) (Ansvarig samhällsbyggnad)

• Vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler ska möjligheten 
att bygga i trä undersökas i första hand.  (Ansvarig Leksandsbostäder och 
samhällsbyggnad)

• Nya större bostadsområden ska i första hand lokaliseras i anslutning till 
befintliga tätorter och utvecklingsstråk med närhet till service och infra-
struktur.  (Ansvarig samhällsbyggnad)

8. Kommunen ska verka för att vara en attraktiv och  
	 välkomnande	boendekommun	för	de	som	flyttar 
 hit

Insatser
• Kommunen ska utveckla webbplatsen och synliggöra inflyttarinforma-

tion. (Ansvarig kommunikationsavdelningen)

• Kommunen ska anordna event fyra gånger per år med syfte att välkomna 
nyinflyttade. (Ansvarig Träffa Leksand)

• Offentliga miljöer som parker, mötesplatser, gator och torg ska skötas 
långsiktigt och hålla god standard. (Ansvarig Leksandsbostäder)

• Kommunen ska fortsätta vara aktiv som frilufts- och sportkommun. 
(Ansvarig samhällsbyggnad och verksamhetsstöd och service) (Mäts via 
rankingar)

9. Verka för god integration och vara aktiv i  
 samarbetet med Migrationsverket för att ordna  
 olika former av asylboenden

Insatser
• Skriva avtal med Migrationsverket om att skapa boenden för asylsökande. 

(Ansvarig kommunledningen)

10. Främja god arkitektur som tar tillvara Leksands  
 kulturella identitet men ändå skapar ett nutida  
 uttryck

Insatser
•  Kommunen ska i dialog med byggherrar sträva mot att ta tillvara Lek-

sands kulturella identitet men ändå ge ny bebyggelse ett samtida uttryck. 
(Ansvarig samhällsbyggnad)

7. Riktlinjer för miljöanpas-
sat byggande har inte tagits 
fram då lagstödet på området 
är osäker.

Trä har inte använts i alla 
projekt då det är mer kost-
samt och det är långa vänteti-
der hos tillverkarna.

Norra Käringberget och Tun-
sta planeras i utvecklingsstråk 
med bra kommunikationer, 
VA och nära service. 

8. Webbplatsen har utveck-
lats men kan behöva ytterliga-
re förbättring.

Kommunen medverkar i 
julmarknad, kulturkalas, 
barnens valborg och national-
dagen.

Centrumutvecklingsprojektet 
har uppgraderat de offentliga 
rummen.

Kommunen har de senaste 15 
åren placerat sig mycket högt 
på rankningen i Årets friluft-
skommun. Naturkartan har 
tagits fram och kommunen 
har bl.a. förbättrat lokaler i 
Granberget och arbetar med 
en ny sporthall.

9. Avtal tecknades inte och 
det akuta behovet av bostäder 
för asylsökande minskade. 

10. Kommunen har påbörjat 
arbete med ett kulturmil-
jöprogram som ska bilda 
kunskapsunderlag och vara 
inspiration för fastighetsäga-
re. 

Dialog med byggherrar sker 
men det förekommer att ar-
kitektoniska kvaliteter prutas 
bort i slutskedet p.g.a. att de 
anses fördyrande. 
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3 Utveckling av befolkning och  
bostadsbestånd 2015-2018
3.1 Befolkningsutveckling
SCB prognosticerade att kommunens befolkning skulle öka från ca 15157 
invånare år 2013 till ca 15 170 invånare år 2018 men befolkningen var i slutet 
av år 2018 uppe i 15 800 personer, betydligt fler än prognosen. Ökningen 
beror främst på ett positivt flyttnetto i kombination med en viss ökning av 
födelsenetto. Födelsenettot är dock fortfarande negativt (-24 år 2018).

Enligt SCB:s nyare prognoser kommer befolkningen i Leksand att öka från 
ca 15 800 personer år 2018 till ca 16 400 personer år 2024. I jämförelse med 
riket har kommunen en större andel äldre befolkning.

Befolkningsförändringar mellan år 2000 och år 2018. Källa: SCB 

Befolkningsutvecklingen mellan år 1990 och år 2018. Källa: SCB
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3.2 Utveckling av bostadsbeståndet
Enligt SCB var antalet bostäder år 2015 ca 7700 och år 2018 ca 8000. År 
2015 fanns det utöver detta ca 3912 fritidshus och år 2018 fanns det 3927 
fritidshus. 

Antal lägenheter i både småhus och flerbostadshus. Mellan åren 1990 och 2010 
samlades uppgifter in via folk- och bostadsräkningen.

Mellan åren 2010 och 2012 jämfördes fastighetsregistret mot var det fanns folkbok-
förd befolkning men då kunde flera bostadshus per värderingsenhet komma med, 
vilka ofta stod tomma. 

Uppgifterna för antal lägenheter åren 2013 till 2018 bygger på lägenhetsregistret, 
som är baserat på var det finns folkbokförd befolkning, utan jämförelse med fastig-
hetstaxering.

2015 2018 differens

Småhus 5320 5492 + 172

Flerbostadshus hyreslägenhet 1485 1534 + 49

Flerbostadshus bostadsrättslgh 188 258 +70

Övriga lgh 163 173 +10

Specialbostäder 503 520 +17

TOTALT 7709 7977 +318

SCB:s	definition		av	hustyper

Småhus: friliggande en- och 
tvåbostadshus samt par-, och 
rad-, och kedjehus. 

Flerbostadshus: bostads-
byggnader innehållande tre 
eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus.

Övriga hus: byggnader som 
inte huvudsakligen är avsedda 
för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslä-
genheter, till exempel byggna-
der avsedda för verksamhet 
eller samhällsfunktion.

Specialbostäder: bostäder 
för äldre/funktionshindrade, 
studentbostäder och övriga 
specialbostäder.

Tabell. Under de tre första kvartalen 2019 har det tillkommit 28 lägenheter i flerbo-
stadshus och 5 småhus, enligt SCB.

Antal lägenheter efter hustyp åren 2015 och 2018. Källa SCB. I SCB:s statistik ingår 
inte enbart nyproduktion av bostäder. Statistiken bygger på uppgifterna i lägen-
hetsregistret, som uppdateras av kommunerna med hjälp av information från fast-
ighetsägare. Både nyproducerade och existerande lägenheter, vilka tidigare utgjort 
bortfall i registret, registreras löpande. Därutöver sker rättningar och komplette-
ringar av tidigare felaktiga uppgifter samt till följd av att det befintliga beståndet 
förändras, t.ex. genom ombyggnad och rivning. Dessutom förekommer en viss 
eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter, framför allt senaste året.
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3.3 Befolkningsutveckling 18 000 invånare
Målet för Leksands kommun är att det ska vara 18 000 invånare år 2025. 
Det innebär en ökning med i genomsnitt ca 270 invånare per år, från 15 326 
invånare år 2015, till 18 000  invånare  år 2025, vilket innebär en betydligt 
större befolkningsutveckling än SCB:s prognos. Det ska åstadkommas genom 
ett större flyttnetto både när det gäller immigration och inflyttning samt 
något högre födelsenetto än prognostiserat. Till en början förutspåddes en 
långsammare ökning, tills dess att bostadsbyggandet tagit fart (tendens).

Mellan 2015 och 2018 ökade antalet invånare i genomsnitt med 160 per år.

2015 2016 2017 2018 2019 totalt

Småhus ca 112

Bygglov nybyggnad ca 22 20 25 26 19

Lägenheter hyresrätt 80 

Länsmannen 15

Söder om Sang/Sand-
gärdet 20

Snedkanten 45

Lgh bostadsrätter 46

Rosn’s lada, brf Liljan 10

Gropgatan 8

Barkdal/Korstäppan 28

Specialbostäder 19

Folkhögskolan 19

TOTALT ca 257

Känd nyproduktion, bostadstyp och färdigställandeårBoverkets	definition		av	
hustyper

En- och tvåbostadshus är ett 
bostadshus som innehåller 
högst två bostadslägenheter.
Kallas ofta småhus eller villor. 
Småhus kan vara antingen fri-
stående eller sammanbyggda.
Sammanbyggda småhus är 
småhus som är sammanbygg-
da direkt eller via garage, för-
råd eller dylikt, t.ex. kedjehus, 
parhus och radhus. Här ingår 
inte fritidshus.

Om bostäderna har gemen-
samma bostadsfunktioner 
är det ett flerbostadshus om 
det har fler än två bostäder. 
Gemensamma funktioner kan 
exempelvis vara tomt, loftgång-
ar, entréer eller trapphus eller 
vatten-, avlopp-, värme- eller 
ventilationssystem.
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4 Bostadsbehov för olika grupper
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att 
planera för en variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En 
variation av bostäder med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhets-
storlekar ska eftersträvas i olika områden. 

För att bevaka frågan togs riktlinjer fram för hur olika gruppers bostadsbe-
hov skulle tillgodoses.

4.1  Bostäder för unga
• Kommunen avsåg inte att bygga specifika lägenheter för unga utan skulle 

satsa på att bygga lägenheter som passar alla målgrupper. Nybyggda 
lägenheter kan bidra till en rotation på bostadsmarknaden vilket innebär 
att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland annat unga.

4.2 Bostäder för äldre
• Kommunen avsåg att bygga lägenheter med hög tillgänglighet som passar 

alla målgrupper. Nybyggda lägenheter kan bidra till en rotation på bo-
stadsmarknaden vilket innebär att äldre billigare lägenheter kan frigöras 
till bland annat äldre.

• Utredning pågår om ombyggnad/nybyggnad av ett särskilt boende. Boen-
det ska vara modernt, funktionellt och attraktivt. 

• Nybyggnad av ett demensboende i Edshult.

• Det finns möjlighet att göra Noretgården i Leksand till ett  
trygghetsboende.

4.3 Bostäder för nyanlända 
•  Kommunen avsåg att placera nyanlända i både centrala Leksand och i 

Insjön.

•  Kommunen avsåg att utöka samarbetet med privata fastighetsägare.

4.4 Bostäder för asylsökande
• Kommunen avsåg att bygga moduler med 100 platser i Leksand och 100 

platser i Insjön. 

•  Kommunen avsåg även att teckna avtal med Migrationsverket om att 
skapa 200 platser med självhushåll. De skulle vara i vanliga lägenheter 
eller i kollektiva boenden med självhushåll. Boendena skulle förläggas på 
geografiskt lämpliga platser med tillgång till allmänna kommunikationer.

4.5	Bostäder	för	ensamkommande	flyktingbarn
• Kommunen avsåg att öppna ett HVB-hem för 16-18 åringar i Insjön (Åhls 

Prästgård 1:3)

• Kommunen avsåg att placera barn i HVB-hem och familjehem i de kom-
muner som har lediga platser.

4.6 Bostäder för personer med funktions- 
nedsättning
• Kommunen avsåg att bygga ett gruppboende för yngre med funktionsned-

sättning, 6-8 platser, i centrala Leksand.

4.7 Bostäder för personer med social problematik
• Kommunen såg inga ytterligare behov. 

Unga
Leksandsbostäder har bl.a. 
uppfört 45 hyreslägenheter i 
kv. Snedkanten (15 lgh hyrdes 
ut till kunder i åldern 20-30 
år) och flera privata bostads-
bolag har byggt bostadsrätts-
lägenheter vilka kan frigöra 
bostäder i äldre hyresrätter.

Äldre
Tillgängligheten är bra i det 
som byggs, ofta med hiss.

Tibbles särskilda boende ska 
växa från 26 lägenheter till 72 
platser år 2021.

Edshultsgårdens särskilda 
boende ska omvandlas till 
äldrecentrum med bl.a. fler 
platser i särskilt boende.

Noretgården kan omvandlas 
till trygghetsboende.

Nyanlända
Integrationskontoret place-
rade nyanlända med en bra 
spridning över kommunen, de 
flesta dock i centrala Leksand 
och Insjön. 

Ensamkommande  
flyktingbarn
Åhls Prästgård 1:3 byggdes 
om men brann ner innan 
inflyttning. Behovet minskade 
därefter. Furuhaga köptes in 
år 2014 men avvecklades som 
HVB-hem år 2018.

Asylsökande
Moduler byggdes inte och 
kommunen tecknade inte hel-
ler avtal med Migrationsver-
ket. Asylsökande fick bostad 
på andra sätt.

Funktionsnedsättning
Gruppboende har anordnats 
vid Bygatan.

Social problematik
Kommunen hyr lägenheter, 
vilka hyrs ut i andra hand till 
personer med social proble-
matik.
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5 Planberedskap
Efterfrågan och behov från olika aktörer kan snabbt uppkomma och det är 
därför viktigt att kommunen har en resursmässig beredskap för att kunna 
hantera bostadsförsörjningsfrågan på både lång och kort sikt. 

5.1 Antal bostäder i detaljplaner
Tabellen till höger är en jämförelse mellan vilka detaljplaner som i bostads-
försörjningsplanen 2016-2020 bedömdes bli färdiga och vilket år samt upp-
skattat antal lägenheter och/eller småhus (gröna kolumner). 

Den blå kolumnen anger när detaljplanen blev antagen. 

Orange kolumner anger det antal lägenheter eller småhus som detaljplanen 
medger och gula kolumner anger det antal som har blivit byggt. Beige ko-
lumn anger när inflyttning skedde eller beräknas ske. 

Första spadtaget för kv. 
Snedkanten 2017. 
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Snedkanten 2016 2016 25 - 60 - 45 - 2019

Kv. Nygårds 
(Hesseborns) 2016 2017 40 - 45 - - 2021

Barkdal och 
Korstäppan 
(privat)

2016 2016 - 8 60 5 28 - 2018

Hjortnäs- 
heden (priv)

2016 2017 - 30 - 34 - -

Storgärdet 2017 2017 20 - 20 - -

Käringber-
get, norra

2017 100 120 - -

Åkerö  
brofäste

2017 2019
100 totalt 

50 etapp 1
-

73 

etapp 1
- 2022

Sang / Sand-
gärdet

2017 2017 40 - 150 20 - 2018

Smalåkern 2018 8 -

Källberget, n 2019 - 20

Källberget, v 2019 - 20

Tunsta 2019 100 120

Utrymme i dp 
2016-2020, ca

430 320 410 40 90 -

Utrymme i 
färdiga dp  
år 2015, ca 

varie-

rar

varie-

rar
170 250 170 250 331 292 

varie-

rar

Total plan-
beredskap 
2016-2020, 
enligt be-
dömning år 
2015, ca

600 570

1 Här ingår Länsmannen med 15 lgh, Rosens lada, brf Liljan med 10 lgh, Gropgatan med 8 lgh
2 Här ingår 8 småhus på Myran, 12 småhus i Kusbacken, 6 småhus på södra Hjortnäsheden, enstaka 
 småhus i Åkerö, Karlsarvet och Västanvik
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5.2 Sammanfattning planberedskap och  
detaljplaner
År 2016
Ambitionen var att det skulle finnas färdig detaljplan för 25 lägenheter vid 
Snedkanten. Där byggdes emellertid 45 lägenheter.

I kv. Nygårds (Hesseborns) uppskattades 40 lägenheter kunna byggas. Nu 
har avtal tecknats för etapp 1, vilken omfattar 27 lägenheter, men möjlighet 
finns att uppföra ytterligare 13 lägenheter. Det finns även möjlighet att bygga 
fler lägenheter i norra delen av kvarteret. Detaljplanen antogs och vann laga 
kraft under 2017.

Detaljplanen för Hjortnäsheden antogs år 2017, där bedömdes det inrymmas 
30 småhus men detaljplanen möjliggör 34 småhus.

Detaljplanen för kv. Barkdalsskolan bedömdes inrymma 8 småhus men möj-
liggör 60 lägenheter och 5 småhus.

År 2017
Under året hade kommunen ambitioner om att planlägga i norra Käring-
berget men den detaljplanen är inte färdig. Förhoppningsvis kan den antas 
under 2020. Bygget av förskolan Myran och väg till förskolan snabbade ini-
tialt på detaljplanen för norra Käringberget men utredningar och markinköp 
har tagit längre tid än beräknat. Området är dessutom av en omfattning som 
kommunen som exploatör tidigare inte hanterat och inte haft organisationen 
redo för. 

Detaljplan för Storgärdet antogs under år 2017 men överklagades och vann 
laga kraft under år 2018. Där möjliggjordes de 20 lägenheter som detaljpla-
nen bedömdes inrymma men de är ännu inte uppförda.

Ambitionen var att detaljplanen för Åkerö brofäste skulle bli färdig under år 
2017 men den kommer att antas under hösten 2019 och möjliggör då ca 60 
lägenheter. I bostadsförsörjningsplanen bedömdes 100 lägenheter inrymmas 
men de resterade 50 kan inrymmas i etapp 2, söder om etapp 1. 

Detaljplanen för bostäder söder om Sang, som antogs och vann laga kraft 
under 2017, bedömdes inrymma ca 40 st lägenheter men möjliggör betydligt 
fler, ca 150 lägenheter. 

År 2018
Kommunen avsåg att ta fram en detaljplan för Smalåkern, vilken skulle 
tillskapa 8 lägenheter men fastighetsägaren har valt att avvakta med den 
planläggningen. 

År 2019
Under året skulle detaljplaner för både västra och norra Källberget antas 
men planområdena är belägna nära en kraftledning och inrymmer få tomter 
och kommer att utgå då en flytt av kraftledning medför stora kostnader. 

Detaljplanen för bostäder i Tunsta har ännu inte påbörjats vilket beror på 
att  förutsättningarna för planering ännu inte är helt klarlagda, t.ex. är inte 
gällande vattenskyddsområde upphävt och nytt vattenskyddsområde vid 
Gottnorstjärn är inte fastställt. Nedläggning av avloppsreningsverk möjliggör 
att ett större område för bostäder kan planeras. 
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6 Hur har det gått med bostads- 
försörjningen?
6.1 Bostadsbyggande
Kommunen har genomfört många av de insatser som planerades år 2015, 
exempelvis har exploateringslots inrättats för att guida den som vill etablera 
verksamhet i kommunen och konceptet verkar uppskattat och fungerar väl. 
Framförallt har kommunen upprättat många av de detaljplaner som man 
hade som ambition att ta fram. Kommunen verkar även för att det ska finnas 
ett varierat utbud av olika slags bostäder, inte nödvändigtvis inom ett och 
samma planområde utan i ett större sammanhang. 

Det som fortfarande saknas är en sektorsöverskridande lokalförsörjnings-
plan, vilket skulle ge en bättre överblick över hur kommunens behov av loka-
ler kan tillgodoses och effektiviseras. En lokalförsörjningsplan ökar markbe-
redskapen, dvs, att det finns mark på rätt plats när det är dags att bygga.

Prissättning av mark behöver ses över men även principen för hur mark ska 
prissättas. 

Det saknas riktlinjer för miljöanpassat byggande men det är oklart vilka 
krav, med lagstöd, som kommunen kan ställa i frågan. Ambitionen var att 
vid nybyggnation av kommunala bostäder och lokaler skulle trästomme vara 
förstahandsvalet och mycket har byggts i trä de senaste åren, som försko-
lan Källbacken men trä har inte använts i alla kommunala bostadsprojekt, 
exempelvis Snedkanten. Detta beror både på att trästomme är dyrare än 
betongstomme och på att den stora efterfrågan lett till långa väntetider hos 
tillverkarna.

6.2 Stadsbyggnad och planering
Planläggning för bostäder sker, i enlighet med översiktsplanens intentio-
ner, främst i anslutning till tätorter och i utvecklingsstråk där det finns god 
tillgång till kommunikationer, service och infrastruktur, vilket bidrar till ett 
hållbart samhällsbygge. 

En framgångsfaktor för den kommunala planeringen i Leksand är en funk-
tionell organisation där samhällsbyggnadsfrågor är samlade hos sektorn för 
samhällsutveckling med ett tätt och prestigelöst samarbete mellan avdel-
ningarna. Detta skapar en bra planeringsberedskap där samhällsbyggnads-
frågor hanteras effektivt.

Trenden att bilda opinion mot förändringar, genom bl.a. sociala medier, 
inom stadsbyggnadsområdet växer och samtalsklimatet hårdnar. Detta med-
för att planeringsprocesserna förlängs och fördyras. 

Många har haft syn-
punkter på planerad 
byggnationen vid Åkerö 
brofäste.  
Bild: Arcum
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Kommunen strävar mot att ny bebyggelse ska passa in bra i de befintliga 
miljöerna men samtidigt möjliggöra för ny arkitektur som kan bilda en ny 
årsring och bygga vidare på Leksands identitet. Det har tyvärr hänt att bä-
rande värden i arkitekturen prutats bort i genomförandet. 

För att tillvarata och utveckla de fina kulturmiljöerna som finns i kommunen 
har arbete med ett nytt kulturmiljöprogram påbörjats och beräknas färdig-
ställas under år 2021. 

Vad gäller detaljplanering möjliggörs sammantaget ca 410 nya lägenheter i 
flerfamiljshus till skillnad mot de 430 st som prognosticerades. I detaljpla-
nerna för kv. Snedkanten och Söder om Sang möjliggjordes fler lägenheter 
än vad som beräknades men däremot är detaljplanen för norra Käringberget 
ännu inte färdig och detaljplanen för Tunsta är inte påbörjad, vilket innebär 
ca 200 lägenheter färre än vad som uppskattade. Detaljplanerna för norra 
Käringberget och Tunsta skulle även inrymma 120 tomter för småhus varde-
ra. 

Detaljplanen för Hjortnäsheden (34 småhus) samt detaljplanen för kv. 
Barkdal (5 småhus) är de detaljplaner som färdigställts under perioden som 
möjliggör småhus. Detta är betydligt färre än de 320 som prognosticerades, 
vilket framförallt beror på att detaljplanerna för norra Käringberget och Tun-
sta inte har färdigställts. 

Prioriteringsordningen för bostäder följs i huvudsak men påverkas om det 
kommer in en detaljplan för något annat ändamål än bostäder och som be-
döms som mer brådskande. Det förekommer även att exploatören väljer att 
avvakta med planläggning.

6.3 Leksand som bostadsort 
Det har gjorts en rejäl satsning på de offentliga rummen i Leksand de senaste 
åren, nu senast genom ombyggnationen av Torget, som givit Leksandsborna 
en helt ny, trevlig mötesplats. Det är även viktigt att ge besökarna ett gott 
första intryck av kommunen eftersom det kan leda till att de överväger Lek-
sand som ny bostadsort.

Kommunen har fortsatt att hamna högt i rankningen som årets friluftskom-
mun. Nya naturreservat har bildats och kommunen har startat upp naturkar-
tan. Kommunen har satsat på Granberget och arbete pågår för ny sporthall. 

Det nyligen ombyggda 
Torget. 

Bild: Anna Ograhn, 
Leksands kommun
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6.4 Bostadsbehov för olika grupper
Nyproduktionen av både hyresrätter och bostadsrätter bör kunna leda till att 
äldre hyreslägenheter frigörs till exempelvis ungdomar som söker en första 
lägenhet eller äldre som vill flytta från en villa med låga kostnader och som 
inte vill investera i en bostadsrätt. 

Äldreboendet i Tibble ska bli mer än dubbelt så stort. Senast i början av år 
2021 ska boendet innehålla totalt 72 platser. Även Edshultsgården ska byg-
gas om och ut. Det finns två stora anledningar till utökningen. Dels behöver 
de 27 platserna på Limsjögården ersättas när hyreskontraktet löper ut och 
lokalerna töms år 2021, dels pekar befolkningsprognoser på att allt fler behö-
ver särskilt boende inom de närmaste åren. Till år 2030 beräknas behovet av 
platser på särskilt boende öka med 68 platser. Gruppbostad anordnades vid 
Bygatan. 

Den stora flyktingvågen från 2015 överraskade Leksands kommun, liksom 
många andra. För att inrymma de många nödställda tänkte kommunen 
i samarbete med Migrationsverket planera för bostäder som även skulle 
kunna fortsätta att fungera som bostäder efter att det akuta behovet avtagit. 
Avtal tecknades dock inte med Migrationsverket. 

Kommunen byggde om f.d. Åhls barnakademi för att fungera som bostad för 
ensamkommande flyktingbarn men det brann ner innan det hann tas i bruk 
och behovet minskade därefter. 

6.5 Befolkningsökning
Antalet invånare har ökat med ca 640 personer på 5 år, dvs i genomsnitt 125 
nya invånare/år och enligt SCB har antalet bostäder ökat med ca 300, även 
om den siffran inte kan likställas med nyproduktion utan kan avse fritidshus 
som blivit permanentbostäder eller bostäder som tidigare inte funnits med i 
statistiken av någon annan anledning.  

Befolknings- och bostadsökningen är inte i genomsnitt 280 nya invånare/år 
men betydligt fler än SCB:s prognos. Däremot är det i linje med det diagram 
som finns på s. 10, där en långsammare befolkningsökning och en befolkning 
om ca 15 800 år 2018, förutspåddes fram till år 2018, då bostadsbyggandet 
hunnit ta fart och fler kan flytta in.

Bild: Leksands kommun

89



18

90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 27 Dnr 2020/1380 

Yttrande - Granskning av internprissättning inom 
kommunen 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av interna förehavande i syfte att säkerställa att och 
internprissättningen inom kommunen är ändamålsenlig.  
Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att kommunstyrelsen inte 
i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande 
internprissättningen. Detta då det bland annat saknas mål, syfte, styrande- 
och stödjande dokument för de interna förehavandena.  
Revisionen konstaterar att det finns rutiner men att det saknas 
dokumenterade kommungemensamma regelverk och rutiner.  
Revisionen konstaterar även att de övergripande kostnaderna på ca 50 
miljoner kronor fördelas utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Revisionen menar att fördelning utifrån utfall sannolikt innebär 
att de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

 fastslå syfte och mål med vad de interna förehavenda förväntas bidra 
med för effekter 

 ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna 
förehavandena 

 tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som 
ingår/ska ingå i respektive interna förehavande. 

 Fördela de gemensamma/övergripenade kostnaderna utifrån faktiskt 
utnyttjande så som IT-system, centrala funktioner etc. 

Sektorns/avdelningens yttrande 
Avdelningen delar revisorernas bedömning avseende riktlinjer och rutiner 
och har sedan tidigare initierat ett arbete för att tydliggöra och dokumentera 
principer och rutiner. Stor personomsättning och begränsade 
utvecklingsresurser har dock inneburit att detta arbete blivit försenat.  

91



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

De stora kostnaderna där avdelningen anser att ett arbete behöver göras 
redan under 2021 är kopplat till internhyror. Underlaget från 2017 är gediget 
och behöver uppdateras och ses över i grunden.  
Lokalstrategen som kommer att rekryteras under våren får en viktig roll i 
detta arbete för att också titta på incitament att effektivisera lokal-
användningen.   
När det gäller internfakturering och av mindre belopp så som AME, 
vaktmästeri etc. ses detta över för att säkerställa transparens och en enhetlig 
beräkningsgrund. Förvaltningens inriktning är dock att förenkla. Viss intern-
fakturering kan få motsatt effekt genom att verksamheten istället för att 
utnyttja samlad kompetens inom kommunen utför uppgifterna själva. Det 
finns därför skäl att försöka undvika viss internfakturering – särskilt vid 
lägre belopp. Kostnader bör dock fördelas på de verksamheter som utnyttjar 
tjänsterna. Denna parameter kommer beaktas i framtagandet av lämplig 
modell.  
Fördelningen av gemensamma kostnader sker idag enligt SCB-nyckeln och 
avdelningens bedömning att mindre kostnader även fortsättningsvis kan 
fördelas på detta sätt. Ett arbete har dock initierats för att se om andra 
parametrar kan användas. Avdelningen anser dock att det är viktigt att ta 
hänsyn till de interna admonitions- och transaktionskostnaderna då de 
interna resurserna för att förvalta en komplex modell idag saknas. 
Kommunens redovisning till SCB:s räkenskapssammanställning (RS) är idag 
mycket resurskrävande och avdelningen vill under 2021 i första hand 
prioritera arbetet med att förenkla rapporteringen och harmonisera 
kodstrukturen. Avdelningen har dock påbörjat ett arbete med att se över 
fördelningen av vissa övergripande kostnader så som exempelvis kundtjänst 
som eventuellt redan för 2020 kan fördelas mot verksamheterna enligt en 
specificerad nyckel.  
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden. En ändamålsenlig fördelning av interna kostnader är 
en viktig del i en fungerade ekonomistyrning. Belastningen på avdelningen 
innebär dock att andra än mer strategiska frågor prioriteras högre under 
2021, så som exempelvis arbetet med att ta fram nya finansiella mål, en ny 
investeringsprocess, samt en övergripande styrmodell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 
Rapport från KPMG angående internprissättningen daterad 2020-11-01 
Missiv KPGM revisionens granskning av internprissättningen daterat  
2020-11-11 
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Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 

kommunens revisorer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för när arbetet med 

riktlinjer och rutiner. Planen ska vara klar senast 31 maj 2021. 
3. I samband med rapporteringen till SCB:s räkenskapssammanställning 

avseende verksamhetens kostnader år 2020 pröva möjligheten att fördela 
vissa kostnader baserat på faktiskt utnyttjande.  

4. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och i första hand fokusera 
arbetet på de kostnader som har stor påverkan på redovisningen av 
verksamheternas kostnader. 

5. Översända förvaltningens yttrande till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Rapport från KPMG - Slutlig granskning av 
internprissättning inom kommunen 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av interna förehavande i syfte att säkerställa att och 
internprissättningen inom kommunen är ändamålsenlig.  
Den samlade bedömningen utifrån granskningen är att kommunstyrelsen inte 
i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande 
internprissättningen. Detta då det bland annat saknas mål, syfte, styrande- 
och stödjande dokument för de interna förehavandena.  
Revisionen konstaterar att det finns rutiner men att det saknas 
dokumenterade kommungemensamma regelverk och rutiner.  
Revisionen konstaterar även att de övergripande kostnaderna på ca 50 
miljoner kronor fördelas utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Revisionen menar att fördelning utifrån utfall sannolikt innebär 
att de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

 fastslå syfte och mål med vad de interna förehavenda förväntas bidra 
med för effekter 

 ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna 
förehavandena 

 tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som 
ingår/ska ingå i respektive interna förehavande. 

 Fördela de gemensamma/övergripenade kostnaderna utifrån faktiskt 
utnyttjande så som IT-system, centrala funktioner etc. 

Ekonomiavdelningens bedömning 
Avdelningen delar revisorernas bedömning avseende riktlinjer och rutiner 
och har sedan tidigare initierat ett arbete för att tydliggöra och dokumentera 
principer och rutiner. Stor personomsättning och begränsade 
utvecklingsresurser har dock inneburit att detta arbete blivit försenat.  
De stora kostnaderna där avdelningen anser att ett arbete behöver göras 
redan under 2021 är kopplat till internhyror. Underlaget från 2017 är gediget 
och behöver uppdateras och ses över i grunden.  
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Lokalstrategen som kommer att rekryteras under våren får en viktig roll i 
detta arbete för att också titta på incitament att effektivisera lokal-
användningen.   
När det gäller internfakturering och av mindre belopp så som AME, 
vaktmästeri etc. ses detta över för att säkerställa transparens och en enhetlig 
beräkningsgrund. Förvaltningens inriktning är dock att förenkla. Viss intern-
fakturering kan få motsatt effekt genom att verksamheten istället för att 
utnyttja samlad kompetens inom kommunen utför uppgifterna själva. Det 
finns därför skäl att försöka undvika viss internfakturering – särskilt vid 
lägre belopp. Kostnader bör dock fördelas på de verksamheter som utnyttjar 
tjänsterna. Denna parameter kommer beaktas i framtagandet av lämplig 
modell.  
Fördelningen av gemensamma kostnader sker idag enligt SCB-nyckeln och 
avdelningens bedömning att mindre kostnader även fortsättningsvis kan 
fördelas på detta sätt. Ett arbete har dock initierats för att se om andra 
parametrar kan användas. Avdelningen anser dock att det är viktigt att ta 
hänsyn till de interna admonitions- och transaktionskostnaderna då de 
interna resurserna för att förvalta en komplex modell idag saknas. 
Kommunens redovisning till SCB:s räkenskapssammanställning (RS) är idag 
mycket resurskrävande och avdelningen vill under 2021 i första hand 
prioritera arbetet med att förenkla rapporteringen och harmonisera 
kodstrukturen. Avdelningen har dock påbörjat ett arbete med att se över 
fördelningen av vissa övergripande kostnader så som exempelvis kundtjänst 
som eventuellt redan för 2020 kan fördelas mot verksamheterna enligt en 
specificerad nyckel.  
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden. En ändamålsenlig fördelning av interna kostnader är 
en viktig del i en fungerade ekonomistyrning. Belastningen på avdelningen 
innebär dock att andra än mer strategiska frågor prioriteras högre under 
2021, så som exempelvis arbetet med att ta fram nya finansiella mål, en ny 
investeringsprocess, samt en övergripande styrmodell. 

 

Förslag till beslut  
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till 

kommunens revisorer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att återkomma med en plan för när arbetet med 

riktlinjer och rutiner. Planen ska vara klar senast 31 maj 2021. 
3. I samband med rapporteringen till SCB:s räkenskapssammanställning 

avseende verksamhetens kostnader år 2020 pröva möjligheten att fördela 
vissa kostnader baserat på faktiskt utnyttjande.  

4. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och i första hand fokusera 
arbetet på de kostnader som har stor påverkan på redovisningen av 
verksamheternas kostnader. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska de interna förehavan-
dena i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Syftet med granskningen har varit att säkerställa om internprissättningen inom kommu-
nen är ändamålsenlig. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
inte i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande internprissätt-
ningen. Detta då det bland annat saknas mål, syfte, styrande- och stödjande dokument 
för de interna förehavandena.  
Vi konstaterar att det saknas dokumenterade kommungemensamma regelverk med till-
hörande rutiner avseende interndebitering/internprissättning. Däremot finns det, enligt 
företrädare för verksamheten, rutiner avseende hanteringen av de interna förehavan-
dena dock har vi inom ramen för denna granskning inte tagit del av några skriftligt doku-
menterade rutinbeskrivningar.  
Enligt Proportion 1993/94:188 är det av stor vikt att kunna definiera vad som räknas som 
en kostnad vid självkostnadsberäkning och avgörande för vilka avgifter som kan tas ut 
för de prestationer som kommunen tillhandahåller. Vi har tagit del av beräkning av in-
ternhyran. För övriga; kost, vaktmästartjänster, kommunverkstad, arbetsmarknadsen-
heten och hälso- och sjukvård, har vi endast tagit del av de framräknade summorna dvs. 
inte underlag för hur de kommit fram till exempelvis kostnad per timme, kostnad för re-
sekostnader etc.  Vår bedömning är att det finns behov av att tydliggöra, vara transparent 
och kommunicera vad som ingår/ska ingå i de interna förehavandena, vilka fördelnings-
nycklar som används (exempelvis m², antal datorer, antal användare av ekonomisystem 
eller dylikt) vilka underlag som ligger till grund för beräkningarna t.ex. kalkyler, avtal etc. 
När de gemensamma/övergripande kostnaderna på ca. 50 mnkr (ca. 5,2 procent av den 
totala budgeten 2020) fördelas görs det utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Vi menar att med fördelning utifrån utfall är det sannolikt att redovisningen 
av de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

— fastslå syfte och mål med vad de interna förehavandena förväntas bidra med för ef-
fekter. 

— ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna förehavandena. 
— tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som ingår/ska ingå i 

respektive interna förehavande. 
— fördela de gemensamma/övergripande kostnaderna utifrån faktiskt nyttjande så som 

IT-system, centrala funktioner etc. 
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG har av kommunens revisorer i Leksand fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende internprissättningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020. 
Vad avser redovisning av interna intäkter och kostnader finns inga lagkrav, det är 
dock viktigt att verksamhet som finansieras av interna intäkter bedrivs effektivt och 
ändamålsenligt. 
En fungerande självkostnadsprissättning, baserad på genomtänkta självkostnads-
kalkyler och med stöd av internredovisning för att ha kontroll över det faktiska utfal-
let, är nödvändig ur flera aspekter. 
Självkostnadsbegreppet inkluderar inte enbart de löpande driftskostnaderna utan 
även en marginal för utveckling av teknik, kompetens och för verksamhetens fort-
levnad. 
Revisorerna har efter dialog och samtal med verksamheterna noterat en risk i att 
internprissättningen inom kommunen inte uppfyller de intentioner som finns enligt 
kommunallagen samt att kommunen saknar erforderliga rutiner och regler avseende 
internprissättningen.  
Med anledning av ovanstående beslutar revisorerna utifrån sin riskanalys att genomföra 
en granskning av internprissättningen i kommunen. 
 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att granska om kommunstyrelsen har säkerställt att internprissättningen inom 
kommunen är ändamålsenlig. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  

— Finns ett tydligt syfte och mål med vad internprissättningen förväntas bidra till för ef-
fekter?  

— Vilka dokumenterade riktlinjer och rutiner för interndebitering finns?  
- Är rutinerna effektiva och bidrar de till att syftet med internprissättningen uppnås? 
- Är roller och ansvarsfördelning tydliggjord i framtagande av interna priser? 
- Har kommunstyrelsen följt upp att internprissättningen följer gällande riktlinjer?  

— Finns tillfredsställande underlag vid interndebitering som anger vilka underlag/kalky-
ler/avtal som ligger till grund för kostnaden?  

— Vilka interna kostnader fördelas? 
- Utifrån vilka principer sker fördelningen av kostnader?  
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Granskningen avgränsas till att omfatta internprissättning av gemensamma kostnader 
inom primärkommunen exempelvis IT, lokalhyror, kost, HR och ekonomi.  
Granskningen avser kommunstyrelsen. 
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
Proposition 1993/94:188 

— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämning med 
ekonomichef.  
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichef. 
 

2.4 Interna förehavanden 
Av kommunallagens 2 kap. 6 § framgår att kommuner och regioner inte får ta ut högre 
avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommu-
nen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden). 
Utgångspunkten för kommunal verksamhet är att den ska vara skattefinansierad och det 
finns inget avgiftsfinansieringstvång för kommunal verksamhet över huvud taget.1 Däre-
mot får en kommun ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter de tillhandahåller enligt 
2 kap. 5 § kommunallagen. Om kommunen väljer att göra det träder självkostnadsprin-
cipen in och lyder ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller regionen tillhanda-
håller (självkostnaden)”. Självkostnadsprincipen infördes i kommunallagen år 1998 (lag 
1998:70) efter förslag i ett flertal propositioner och är kodifierad i 2 kap. 6 § kommunal-
lagen. Syftet med självkostnadsprincipen är att förhindra att en kommun utnyttjar sin, 
ofta föreliggande, monopolsituation i vinstsyfte. Avsikten är att skydda konsumenterna 
från monopolprissättning. Därför innebär självkostnadsprincipen ett grundläggande krav 
på att en kommunal verksamhet inte får gå med vinst.2 

2.4.1 Kommunala finansieringsmodeller 
Det finns olika principer att välja mellan när det gäller att fördela skattemedel mellan 
kommunala verksamheter; avgiftsfinansiering, anslagsfinansiering och blandformer dem 

 
1 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 s. 114. 
2 Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 s. 114. 
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emellan. Vid avgiftsfinansiering ersätts verksamheten för vad den presterar, vid anslags-
finansiering tilldelas en fast summa pengar för att bedriva verksamhet. 
Anslagsfinansiering är den styrmetod som är vanligast förekommande i kommunala 
verksamheter. Kommunfullmäktige styr genom anslagstilldelningens storlek, krav och 
mål för verksamheten. 
Avgiftsfinansiering kan ses som ett marknadshärmande styrmedel. Interna avgifter på 
varor och tjänster förväntas bidra till ökad kostnadsmedvetenhet vilket påverkar kundens 
agerande bland annat genom att styra efterfrågan. Kommunala enheter är ofta tilldelade 
ett resultatansvar där det är begränsade möjligheter att påverka intäktssidan. Ett syfte 
med internprissättning kan vara att öka kostnadsmedvetenheten hos personalen och 
kostnadseffektiviteten i verksamheten.  
Avsikten med den interna kostnadsfördelningen och internfaktureringen är att så långt 
som möjligt skapa en rättvisande kostnadsbild där verksamheterna bär sina egna kost-
nader. Det behövs bland annat för att lämna korrekta uppgifter till SCB3 och RS4. 

2.4.2 Verksamhetskostnader 
Eftersom det är verksamhetens kostnader som avgör vilka avgifter som kan tas ut för de 
prestationer som kommunen tillhandahåller, så blir det av stor vikt att kunna definiera 
vad som räknas som en kostnad vid självkostnadsberäkningen. Allmänt kan sägas att 
de kostnader som är motiverade i en normal affärsmässig verksamhet är godtagbara.5 
Alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten föranleder skall ingå i 
självkostnadsberäkningen och utöver externa kostnader och intäkter skall även alla re-
levanta interna eller kalkylerade poster räknas. Till de direkta kostnaderna hänförs     
bland annat personal- och personalomkostnader, material, tjänster och försäkringar, me-
dan de indirekta kostnaderna utgörs av exempelvis lokalkostnader, kapitalkostnader och 
administrationskostnader.6 
  

 
3 Statistiska centralbyrån 
4 Räkenskapssammandrag 
5 Prop. 1993/94:188 s 85 
6 Prop. 1993/94:188 s 85 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrande och stödjande dokument  

Det saknas dokumenterade kommungemensamma regelverk avseende syfte och mål 
med tillhörande rutiner avseende interna förehavanden. Däremot finns det, enligt före-
trädare för verksamheten, rutiner avseende hanteringen av de interna förehavandena. 
Dessa är dock inte skriftligt dokumenterade eller antagna i övergripande styrdokument. 
Arbetet med interndebitering har enligt uppgift hanterats utifrån ett budget- och styrper-
spektiv.   
Syftet med internprissättningen är enligt företrädare för verksamheten att fördela kost-
naderna på de verksamheter som förbrukar dem och på så sätt få en styreffekt och sam-
tidigt få en effektivitet genom ett samlat genomförande inom kommunen.  
Interna köp mellan verksamheterna understigande 1 000 SEK faktureras inte. 
Kommunens verksamhet drivs enligt uppgift utifrån ett helhetsperspektiv där kommu-
nens samlade kostnadseffektivitet är prioriterad. Detta kan innebära att det för enskilda 
verksamheter blir ”dyrare” att använda kommunen som utförare jämfört med en extern 
aktör.    
Internfakturering där det bedömts saknas tydligt styrperspektiv så som exempelvis lokal-
vård har tagits bort. För lokalvård finns det enligt uppgift en överenskommelse hur ofta 
städning ska förekomma och medarbetarna inom lokalvården redovisar den tid de lägger 
ner för lokalvård på varje objekt och på så sätt går det att följa upp lokalvården.  
Resurser dimensioneras enligt verksamhetsföreträdare utifrån behovet.  

3.1.1 Bedömning – Styrande och stödjande dokument  
Vi konstaterar att det saknas dokumenterade kommungemensamma regelverk med till-
hörande rutiner avseende interndebitering/internprissättning. Det finns enligt uppgift ru-
tiner avseende hur hanteringen av interndebitering ska behandlas, dock har vi inom ra-
men för denna granskning inte tagit del av några skriftligt dokumenterade rutinbeskriv-
ningar. För att få en stringens i hanteringen av de interna förehavandena rekommenderar 
vi därför kommunstyrelsen att ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de 
interna förehavandena etc. 
Vi menar att när resurser dimensioneras utifrån behovet kan det ge upphov till kostnads-
ökningar, då behovet med stor sannolikhet ofta är större än resurserna. Med tydligt syfte, 
mål och rutinbeskrivning för internprissättning skulle denna farhåga kunna minimeras. 
Då vår bedömning är att det saknas syfte och mål med vad internprissättningen förväntas 
bidra till för effekter rekommenderar vi kommunstyrelsen att fastslå syfte och mål för 
internprissättning. Detta kan med fördel ingå i ett kommunövergripande regelverk. 

3.2 Interna förehavanden i Leksands kommun 
De interna förehavandena i Leksands kommun hanteras bland annat genom internpris-
sättning, interna fördelningar, interna ersättningar och intern fakturering.  
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Interndebitering som idag används är enligt verksamhetsföreträdare effektiva till viss del 
men fungerar inte som tänkt inom alla verksamheter. Ett exempel är inom kosten där 
styreffekten inte fullt ut nås bland annat eftersom debiteringen under 2019 släpade, vilket 
försvårade uppföljningen för delar av kostens verksamheter.  
Internprissättningen bygger enligt uppgift på självkostnadsprincipen och sker i dialog 
med verksamheterna i samband med framtagande av Mål och budget. 
Beräkningar för de interna kostnaderna görs utifrån de faktiska kostnaderna för tjänsten 
och eller verksamheten.  

3.2.1 Gemensamma kostnader  
Vanligt i kommuner är att gemensamma kostnader för exempelvis IT-tjänster, löne- och 
ekonomisystem, centrala funktioner etc. fördelas ut till respektive verksamhet. I Lek-
sands kommun sker så inte. Fördelning av dessa kostnader sker istället i samband med 
den årliga redovisningen av räkenskapssammandraget till Statistiska centralbyrån RS är 
en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är 
att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både 
nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, 
internationell och kommunal nivå och är lagstadgad. Efter fördelning i RS går att utläsa 
vad respektive verksamhet kostar. 
Summan för de övergripande/gemensamma kostnader som finns i kommunen och som 
fördelas ut på respektive verksamhet i RS uppgår till ungefär 50 mnkr årligen. Nyckel för 
fördelning av de 50 mnkr till respektive verksamhet sker utifrån det ekonomiska utfallet 
per verksamhet.  

3.2.2 Internfördelning 
Vi har inom ramen för denna granskning tagit del av adekvata beräkningar avseende 
internhyra. Vi uppfattar det som om underlagen för beräkning av internhyran är från 
2017. För övriga interna beräkningar har vi tagit del av de framräknade summorna dvs. 
inte underlag för hur de kommit fram till exempelvis kostnad per timme, kostnad för re-
sekostnader etc.  
De verksamheter som enligt verksamhetsföreträdare internfördelas i Leksands kommun 
beskrivs nedan. 
Kost 
Kostenheten säljer sina tjänster till verksamheterna. Enheten är helt intäktsfinansierad. 
Enheten har en kostnadsram där motsvarande budgetmedel fördelas ut i verksamhet-
erna inom sociala- och utbildningssektorerna. Budget för kosten finns därmed på respek-
tive enhet/verksamhet.  
Den totala kostnaden beräknas enligt uppgift per kök och fördelas ut efter antal serve-
rade måltider vid månadens slut. Samtliga kostnader som kostenheten genererar så som 
samtliga personalkostnader, hyra, livsmedel, förbrukningsmaterial etc. ingår i fördel-
ningen för respektive enhet/verksamhet.  
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Inom omsorgen bär kostenenheten hyran för tillagningsköken, vilken därför debiteras ut 
i portionspriset (fastigheterna ägs av Leksandsbostäder). Inom utbildningssektorn beta-
lar skolorna hyran själva.   
Företrädare för verksamheten uppgav att det finns en problematik för att uppnå tillfreds-
ställande styrningen och effektivitet för kostenheten. Exempelvis där gymnasieskolan 
delar kök och matsal med grundskolan. Med anledning av pågående pandemi stängdes 
gymnasieskolan tre månader trots detta kvarstod i det närmaste samtliga fasta kostnader 
vilka då fördelades ut på de som nyttjade kostverksamheten under denna period. Med 
detta fick grundskolan ökade kostnader för kosten. Gymnasieskolan fick dock ta en del 
av kostnaderna. 
Uppfattningen från verksamhetsföreträdare är att det inte går att styra kosten på ett till-
fredsställande och effektivt sätt. Däremot ansågs det fungera bra med gällande vakt-
mästartjänster och kommunverkstaden.  
Vaktmästartjänst 
De som nyttjar vaktmästeritjänster betalar enlig en fast prislista för det arbete som utförts. 
Det finns enligt verksamhetsföreträdare basfinansiering för verksamheten. Verksam-
heten tar själva fram och beräknar priserna för vaktmästeritjänster. Prislistan bedömde 
företrädare från verksamheten är rimlig.  
Den faktisk lönekostnad är enligt uppgift beräknad till 250 kronor per timme exklusive 
material och eventuella transportkostnader.  
Internfakturering sker endast för extratjänster.   

Kommunverkstad 
Kommunverkstaden beräknar enligt uppgift själva fram de interna priserna för den egna 
verksamheten.  
Internhyra 
Det största posterna som läggs ut på verksamheterna i form av interna förehavanden är 
internhyror. Internhyra fördelas utifrån nyttjade kvadratmeter. Hyran för lokaler är det-
samma som tilldelad budget. Pris per kvadratmeter är beräknat utifrån faktiskt utfall. De 
samlade kostnaderna så som driftskostnader, underhållskostnader, avskrivning, intern-
ränta, fastighetsskötsel, administration, overheadkostnader, gemensamma kostnader in-
går i beräkningen för kvadratmeterpriset.  
Vad gäller hyror ansåg verksamhetsföreträdare att det inte finns några incitament att ta 
ut högre hyror än motiverat. Detta eftersom det i beräkningen för skolpengen, vilken be-
talas till friskolorna, ingår som en del i bidraget som lämnas till friskolorna.   
Arbetsmarknadsenheten 
Priset för handledare (370 kronor per timme) är enligt verksamhetsföreträdare baserat 
på personalkostnaden för arbetsledare/handledare till deltagarna. Timpriset inkluderar 
även viss förberedelsetid.  
Material debiteras enligt självkostnad även resekostnader per mil debiteras. 
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Hälso- och sjukvård 
När kommunens hemtjänst utför tjänster åt hälso- och sjukvårdsenheten interndebiterar 
hemtjänsten dessa med 415 kronor per timme. Priset är enligt verksamhetsföreträdare 
beräknat utifrån kostnad per timme för hemtjänsten inklusive transport och övriga om-
kostnader. Priset per timme beräknas årligen och justeras efter lönerevision. Extern ut-
förare fakturerar 436 kronor per timme för tjänster de utför åt hälso- och sjukvårdsen-
heten. När lönekompensationen inkluderas uppgår enligt uppgift den verkliga kostnaden 
per timme för den interna hemtjänsten i stort sett till samma timpris som betalas till extern 
utförare.  

3.2.3 Uppföljning av internprissättning 
Då det saknas riktlinjer för internprissättning sker ingen uppföljning för att säkerställa att 
fastslagna riktlinjer efterlevs. Däremot ansåg företrädare för verksamheten att uppfölj-
ning av internprissättningen delvis behandlas i samband med delårs- och helårsbokslut. 

3.2.4 Bedömning – Interna förehavanden i Leksands kommun 
När de gemensamma/övergripande kostnaderna på ca. 50 mnkr (ca 5,2 procent av den 
totala budgeten 2020) fördelas görs det utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Vi menar att med fördelning utifrån utfall är det sannolikt att redovisningen 
av de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet. Vi rekommende-
rar därför att fördelning av de gemensamma/övergripande kostnaderna sker utifrån fak-
tiskt nyttjande (exempelvis IT-system, centrala funktioner etc.) för att ge en så rättvi-
sande resultatbild som möjligt av verksamheterna.   
Det finns en risk när ”säljande verksamhet” tar ut full kostnadstäckning vid årets slut från 
de ”köpande verksamheterna”. Att inte använda adekvata nycklar för interna förehavan-
den utan istället använda faktiskt utfall som fördelningsnyckel kan urholka internprissätt-
ning/debiteringen. Detta då det inte finns några incitamentför för exempelvis effektivise-
ring för den ”säljande” verksamhet då de får full kostnadstäckning för den sålda tjäns-
ten/lokalen osv.  Exempelvis, om en verksamhet som ”säljer” en tjänst/vara eller dyl. ges 
möjlighet att ta ut full kostnadstäckning skulle de då kunna anställa fler personer eller 
vara frikostiga med inköp etc. Budgetering för exempelvis internhyra sker utifrån kvadrat-
meterpris men fördelning av kostnader sker utifrån faktiskt utfall. Vår bedömning är att 
det saknas styreffekt och effektivitet då samtliga kostnader fördelas ut till respektive ”kö-
pande” verksamhet. Vi rekommenderar därför att adekvata fördelningsnycklar tas fram 
för de verksamheter som hanterar interna förehavanden och att fördelning av kostnader 
sker utifrån dessa nycklar dvs. inte övriga tillkomna kostnader under året.  
Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte gjort någon uppföljning av internprissättning/in-
terndebitering.  
Enligt Proposition 1993/94:188 är det av stor vikt att kunna definiera vad som räknas 
som en kostnad vid självkostnadsberäkning och avgörande för vilka avgifter som kan tas 
ut för de prestationer som kommunen tillhandahåller. Vi har inom ramen för denna 
granskning tagit del av beräkning av internhyran. För övriga; kost, vaktmästartjänster, 
kommunverkstad, arbetsmarknadsenheten och hälso- och sjukvård, har vi endast tagit 
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del av de framräknade summorna dvs. inte underlag för hur de kommit fram till exempel-
vis kostnad per timme, kostnad för resekostnader etc.  Vår bedömning är att det finns 
behov av att tydliggöra, vara transparent och kommunicera vad som ingår/ska ingå i de 
interna förehavandena, vilka fördelningsnycklar som används (exempelvis m², antal da-
torer, antal användare av ekonomisystem eller dylikt) vilka underlag som ligger till grund 
för beräkningarna t.ex. kalkyler, avtal etc. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
inte i tillräcklig utsträckning säkerställt ändamålsenligheten gällande internprissätt-
ningen. Detta bland annat då det saknas mål, syfte, styrande- och stödjande dokument 
för de interna förehavandena.  
Generellt för all hantering av interna förehavanden i Leksands kommun anser vi att det 
finns ett behov av, efter framtagande av mål, syfte, styrande- och stödjande dokument, 
ta fram adekvata beräkningar, nyckeltal, fördelningsnycklar eller dylikt, samt tydliggöra 
vad som ingår i respektive verksamhets interna förehavande. På så sätt blir internpris-
sättningen transparent och får en legitimitet ute i verksamheterna. 

4.1 Svar på revisionsfrågorna 
Finns ett tydligt syfte och mål med vad internprissättningen förväntas bidra till för effek-
ter?  

Det finns inget fastställt syfte och mål med vad internprissättningen förväntas bidra till 
för effekter. Däremot uppgav företrädare för verksamheten att syftet med internprissätt-
ningen är att fördela kostnaderna på de verksamheter som förbrukar dem och på så sätt 
få en styreffekt och samtidigt få en effektivitet genom ett samlat genomförande inom 
kommunen. 
Vi menar är att när exempelvis resurser dimensioneras utifrån behovet kan det ge upp-
hov till kostnadsökningar då behovet med stor sannolikhet ofta är större än resurserna. 
Med tydligt syfte, mål och rutinbeskrivning för internprissättning skulle denna farhåga 
kunna minimeras.  
Vilka dokumenterade riktlinjer och rutiner för interndebitering finns?  

Vi konstaterar att det saknas dokumenterade kommungemensamma regelverk med till-
hörande rutiner avseende interndebitering/internprissättning. Däremot finns det, enligt 
företrädare för verksamheten, rutiner avseende hanteringen av de interna förehavan-
dena dock har vi inom ramen för denna granskning inte tagit del av några skriftligt doku-
menterade rutinbeskrivningar.  

Är rutinerna effektiva och bidrar de till att syftet med internprissättningen uppnås? 
Den interndebitering som idag används är enligt verksamhetsföreträdare effektiva till viss 
del men fungerar inte som tänkt inom alla verksamheter. Ett exempel är inom kosten där 
styreffekten inte fullt ut nås. 
Då det saknas syfte, mål, riktlinjer och rutiner vad internprissättningen förväntas bidra till 
för effekter kan vi inte uttala oss om rutinerna bidrar de till att syftet med internprissätt-
ningen uppnås.  Interna avgifter på varor och tjänster förväntas bidra till ökad kostnads-
medvetenhet vilket påverkar kundens agerande bland annat genom att styra efterfrågan. 
Kommunala enheter är ofta tilldelade ett resultatansvar där det är begränsade möjlig-
heter att påverka intäktssidan. Ett syfte med internprissättning kan vara att öka kostnads-
medvetenheten hos personalen och kostnadseffektiviteten i verksamheten.  
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Är roller och ansvarsfördelning tydliggjord i framtagande av interna priser? 
Det finns visst inslag av roll- och ansvarsfördelning då exempelvis vaktmästeriet och 
kommunverkstad själva beräknar sina interna priser.  
 
Har kommunstyrelsen följt upp att internprissättningen följer gällande riktlinjer?  

Det har inte genomförts någon uppföljning av internprissättningen, än mindre uppföljning 
till gällande riktlinjer då dessa saknas.  
Vi konstaterar att kommunstyrelsen inte gjort någon uppföljning av internprissättning/in-
terndebitering.  
Finns tillfredsställande underlag vid interndebitering som anger vilka underlag/kalky-
ler/avtal som ligger till grund för kostnaden? 

Enligt Proportion 1993/94:188 är det av stor vikt att kunna definiera vad som räknas som 
en kostnad vid självkostnadsberäkning och avgörande för vilka avgifter som kan tas ut 
för de prestationer som kommunen tillhandahåller. Vi har inom ramen för denna gransk-
ning tagit del av beräkning av internhyran. För övriga; kost, vaktmästartjänster, kommun-
verkstad, arbetsmarknadsenheten och hälso- och sjukvård, har vi endast tagit del av de 
framräknade summorna dvs. inte underlag för hur de kommit fram till exempelvis kostnad 
per timme, kostnad för resekostnader etc.  Vår bedömning är att det finns behov av att 
tydliggöra, vara transparent och kommunicera vad som ingår/ska ingå i de interna före-
havandena, vilka fördelningsnycklar som används (exempelvis m², antal datorer, antal 
användare av ekonomisystem eller dylikt) vilka underlag som ligger till grund för beräk-
ningarna t.ex. kalkyler, avtal etc. 
Budgetering för exempelvis internhyra sker utifrån kvadratmeterpris men fördelning av 
kostnader sker utifrån faktiskt utfall. Vår bedömning är att det saknas styreffekt och ef-
fektivitet då samtliga kostnader fördelas ut till respektive ”köpande” verksamhet. Vi re-
kommenderar därför att adekvata fördelningsnycklar tas fram för de verksamheter som 
hanterar interna förehavanden och att fördelning av kostnader sker utifrån dessa nycklar 
dvs. inte övriga tillkomna kostnader under året.  
Vilka interna kostnader fördelas? 

Kost, internhyra, vaktmästeritjänster, verkstadstjänster, hälso- och sjukvård samt arbets-
marknadsenheten.  
När de gemensamma/övergripande kostnaderna på ca. 50 mnkr (ca. 5,2 procent av den 
totala budgeten 2020) fördelas görs det utifrån det ekonomiska utfallet för respektive 
verksamhet. Vi menar att med fördelning utifrån utfall är det sannolikt att redovisningen 
av de faktiska kostnaderna blir missvisande för respektive verksamhet. Vi rekommende-
rar därför att fördelning av de gemensamma/övergripande kostnaderna sker utifrån fak-
tiskt nyttjande (exempelvis IT-system, centrala funktioner etc.). 
Utifrån vilka principer sker fördelningen av kostnader?  

Samtliga kostnader som kostenheten genererar fördelas ut till respektive enhet/verksam-
het månatligen. 
Internhyra fördelas utifrån nyttjade kvadratmeter.  
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De som nyttjar vaktmästeritjänster betalar enlig fast prislista för det arbete som utförts.  
Kommunverkstaden beräknar själva fram de interna priserna för den egna verksam-
heten.  
När kommunens hemtjänst utför tjänster kopplat till hälso- och sjukvård interndebiterar 
hemtjänsten för dessa tjänster. 
För nyttjande av arbetsledare/handledare från arbetsmarknadsenheten debiteras tim-
pristaxa. Timpriset inkluderar även viss förberedelsetid. Material debiteras enligt själv-
kostnad även resekostnader per mil debiteras. 

4.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— fastslå syfte och mål med vad de interna förehavandena förväntas bidra med för ef-
fekter. 

— ta fram regelverk med tillhörande rutinbeskrivningar för de interna förehavandena. 
— tydliggöra, vara transparent och kommunicera vilka parametrar som ingår/ska ingå i 

respektive interna förehavande. 
— fördela de gemensamma/övergripande kostnaderna utifrån faktiskt nyttjande så som 

IT-system, centrala funktioner etc. 
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Camilla Strömbäck  David Bäcker 

Kommunal revisor och specialist  
Certifierad kommunal revisor och kund-
ansvarig 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 29 Dnr 2014/667 

Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende – 
Tällbergsbyarnas Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 
Tällbergsbyarnas Golfklubb (TGK) har i en skrivelse till Leksands kommun 
framfört en begäran om att i förtid lösa det anläggningsarrende som är 
skrivet mellan TGK och kommunen. Anläggningsarrendet som avses är del 
av fastigheten  och fastigheten  i 
Leksands kommun. Syftet med anläggningsarrendet av dessa fastigheter är 
att kunna uppföra byggnader som är relaterade till golfverksamhet. De 
fastigheter som begäran om förtida lösen avser är således inte de fastigheter 
som det i huvudsak spelas golf på. Detta arrende kvarstår, d.v.s. huvudparten 
av   
Anläggningsarrendet upprättades 2007-08-21 och justerades genom ett 
tilläggsavtal 2014-11-05. Av det senare framgår det att anläggningsarrendet 
löper ut 2034-12-31. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningens bedömning är att det inte finns någon anledning att 
inte bifalla TGK:s begäran om förtida lösen av anläggningsarrendet för de 
aktuella fastigheterna eftersom det framgår av avtalstexten att TGK ändå 
kommer att få äganderätten av de fastigheter som avtalet avser efter att 
avtalstiden löpt ut. De villkor som i ursprungsavtalet reglerar ”om 
verksamheten skulle upphöra” bedöms inte längre vara aktuell eftersom 
Tällbergsbyarnas Golfklubb är etablerad som golfbana.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2021-02-05 
Skrivelse från TGK, bilaga 1 
Anläggningsarrende, bilaga 2 
Tillägg till anläggningsarrende, bilaga 3 
Karta med aktuella fastigheter som avser förtida lösen, bilaga 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna nytt anläggläggningsarrende 

för den del av fastigheten  som omfattar övrig mark för 
golfverksamhet. Äganderätten kvarstår hos Leksands kommun.  

2. Genom förtida lösen överlåta äganderätten till fastigheterna Plintsberg 
i Leksands kommun till Tällbergsbyarnas Golfklubb. 

Tällbergsbyarnas Golfklubb betalar som ersättning för detta 541 394 
kronor räknat från 2021. Detta förutsätter att Tällbergsbyarnas Golfklubb 
inte har några upplupna skulder till Leksands kommun vid ingången av 
2021. Finns sådan ska dessa läggas till detta belopp. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-05 

Referens 
Dnr 2014/667    

Näringslivsavdelningen 
Per Strid, 0247-80129 
Per.strid@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende – 
Tällbergsbyarnas Golfklubb 

Beskrivning av ärendet 
Tällbergsbyarnas Golfklubb (TGK) har i en skrivelse till Leksands kommun 
(bilaga 1) framfört en begäran om att i förtid lösa det anläggningsarrende 
som är skrivet mellan TGK och kommunen. Anläggningsarrendet som avses 
är del av fastigheten och fastigheten  i 
Leksands kommun. Syftet med anläggningsarrendet av dessa fastigheter är 
att kunna uppföra byggnader som är relaterade till golfverksamhet. De 
fastigheter som begäran om förtida lösen avser är således inte de fastigheter 
som det i huvudsak spelas golf på. Detta arrende kvarstår, d.v.s. huvudparten 
av   
Anläggningsarrendet upprättades 2007-08-21 (bilaga 2) och justerades 
genom ett tilläggsavtal 2014-11-05 (bilaga 3). Av det senare framgår det att 
anläggningsarrendet löper ut 2034-12-31. 

Näringslivsavdelningens bedömning 
Näringslivsavdelningens bedömning är att det inte finns någon anledning att 
inte bifalla TGK:s begäran om förtida lösen av anläggningsarrendet för de 
aktuella fastigheterna eftersom det framgår av avtalstexten att TGK ändå 
kommer att få äganderätten av de fastigheter som avtalet avser efter att 
avtalstiden löpt ut. De villkor som i ursprungsavtalet reglerar ”om 
verksamheten skulle upphöra” bedöms inte längre vara aktuell eftersom 
Tällbergsbyarnas GK är etablerad som golfbana.     

Förslag till beslut 
1. Ge näringslivschefen i uppdrag att teckna nytt anläggläggningsarrende 

för den del av fastigheten  som omfattar övrig mark för 
golfverksamhet. Äganderätten kvarstår hos Leksands kommun.  

2. Genom förtida lösen överlåta äganderätten till fastigheterna Plintsberg 
 i Leksands kommun till Tällbergsbyarnas Golfklubb. 

Tällbergsbyarnas Golfklubb betalar som ersättning för detta 541 394 
kronor räknat från 2021. Detta förutsätter att Tällbergsbyarnas Golfklubb 
inte har några upplupna skulder till Leksands kommun vid ingången av 
2021. Finns sådan ska dessa läggas till detta belopp. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-02-05 
 

Referens 
Dnr 2014/667 

Sida 
2(2) 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat 2021-02-05 
Skrivelse från TGK, bilaga 1 
Anläggningsarrende, bilaga 2 
Tillägg till anläggningsarrende, bilaga 3 
Karta med aktuella fastigheter som avser förtida lösen, bilaga 4 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Tällbergsbyarnas Golfklubb 
Näringslivschef Per Strid 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115



116



117



118



119



120



Bilaga 4 
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Sida 
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Datum 
2021-01-20 

Referens 
Dnr 2020/1555   

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Remiss - PM om frivillig skattskyldighet för 
mervärdesskatt för uthyrning av lokaler 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har skickat ut en promemoria på remiss till ett antal kommuner 
och regioner samt SKR. Leksand är en av kommunerna som fått 
promemorian på remiss.  
Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing som initialt var 
planerad till våren 2020, och att ge departementet ett så brett beslutsunderlag 
som möjligt genom att i ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter 
kring den möjliga förändringen. Den beskrivna förändringen är i nuläget inte 
något förslag från Finansdepartementet. 
Promemorians huvudsakliga innehåll  
I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 
förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir 
möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver 
mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det anges 
även vissa avgränsningar avseende en sådan förändring. I promemorian ställs 
även ett antal frågor till remissinstanserna att besvara.  

Ekonomiavdelningens bedömning 
I promemorian återfinns en redogörelse av effekter för aktörerna och för 
Staten, men effekterna för kommuner och regioner berörs inte. Om det blir 
möjligt för fastighetsägare att debitera moms (med 25 %) på lokalhyror vid 
uthyrning till skattefinansierad privat välfärdsverksamhet (vård, skola och 
omsorg) kommer kostnaderna öka för hyresgästerna. Med hur mycket är 
dock en osäkerhetsfaktor som omnämns i promemorian. Ett införande av 
hyresmoms på lokaler till aktörer som saknar avdragsrätt för den debiterade 
momsen kommer sannolikt leda till kostnadsökningar. Dessa 
kostnadsökningar kan komma att behöva finansieras genom höjda 
ersättningsnivåer till privata aktörer inom vår, skola och omsorg.  
Kommunala skattemedel kan vid ett införande, utan en modell för 
kompensation, komma att finansiera ett införande av en statlig skatt (moms) 
på i dag momsfria hyror. Förslaget kan även förväntas få effekter för ideella 
verksamheter. 
Att svara på remissen är frivilligt, men givet de ekonomiska konsekvenser 
som än ändring av den frivilliga skattskyldigheten kan medföra föreslår 
avdelningen att kommunen ska lämnar ett yttrande.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-01-20 
 

Referens 
Dnr 2020/1555  

Sida 
2(2) 

Avdelningens rekommendation är dock att invänta den gemensamma 
beredningen och bredare utredning kring effekter som SKR kommer att 
genomföra. Ett utkast till remissvar beräknas kunna vara klart i början på 
mars.  
Remissvaret ska ha inkommit till finansdepartementet senast den 21 mars 
2021. 

Förslag till beslut  
1. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om yttrandet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-20 
Missiv och promemoria kring frivillig skattskyldighet för merväderskatt vid 
uthyrning av lokaler, daterat 2020-12-18 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomiavdelningen 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 

förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir 

möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det 

anges även vissa avgränsningar avseende en sådan förändring. Slutligen 

ställs vissa frågor till remissinstanserna att besvara. Den beskrivna 

förändringen är i nuläget inte något förslag från Finansdepartementet. 

Syftet med promemorian är att ersätta en s.k. hearing och att ge 

departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i ett tidigt 

skede få in synpunkter från berörda parter kring den möjliga förändringen.  
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1 Syftet med promemorian 

Den 24 oktober 2018 inkom Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna med 

en hemställan, ”Modernisera hyresmomsen för verksamhetslokaler”. I 

hemställan beskrivs ett antal problem som enligt Svenskt Näringsliv och 

Fastighetsägarna orsakas av dagens regler om frivillig skattskyldighet för 

mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler. Några av skälen som nämns är 

att fastighetsägarna vill lägga mervärdesskatt på sin uthyrning för att 

kunna få avdrag och för att få en enklare mervärdesskattehantering samt 

att kravet medför att förskolor, vårdcentraler, ideell sektor m.fl har svårt 

att få tag i lokaler, eftersom hyresvärdar inte vill hyra ut till hyresgäster 

som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Det föreslås 

förändringar av reglerna varav den första är ett slopande av kravet på att 

verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning bedrivs 

i lokalen, alltså att det ska vara möjligt för en hyresvärd att bli frivilligt 

skattskyldig även om hyresgästen inte bedriver mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller har rätt till återbetalning. Det föreslås vidare en rad andra 

förändringar, exempelvis att begränsningen av mervärdesskatteplikt för 

det som har karaktär av stadigvarande bostad slopas och att det införs en 

möjlighet till utträde från frivillig skattskyldighet. 

SABO har i en skrivelse den 7 december 2018 anslutit sig till hemställan. 

Under våren 2020 planerades en hearing för att inhämta synpunkter 

kring möjligheterna till frivillig skattskyldighet och ge olika intressenter 

möjlighet att uttrycka sina åsikter. Spridningen av sjukdomen covid-19 har 

dock gjort det omöjligt att hålla större möten. Den planerade hearingen 

ersätts därför av en ”skriftlig hearing”, dvs. denna promemoria.  

I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell 

förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet 

skulle bli möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte 

bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet (inklusive ideella 

verksamheter) eller har rätt till återbetalning. I avsnitt 6 finns sedan frågor 

för remissinstanserna att besvara. Den beskrivna förändringen är i nuläget 

inte något förslag från Finansdepartementet. Syftet med promemorian är 

att ge departementet ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att i 

ett tidigt skede få in synpunkter från berörda parter kring den möjliga 

förändringen. Finansdepartementet vill få information om parternas 

åsikter om vilka för- och nackdelar förändringen skulle innebära och vilka 

eventuella problem förändringen skulle orsaka eller åtgärda. Finns det 

problem i dag och skulle den beskrivna förändringen åtgärda dem? Om 

Finansdepartementet efter att ha tagit del av synpunkterna skulle besluta 

att gå vidare med ett konkret förslag kommer en ny promemoria om detta 

att tas fram. 
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      2 Gällande rätt 

2.1 EU-rätt 

Reglerna för mervärdesskatt är harmoniserade inom EU och återfinns 

främst i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 

gemensamt system för mervärdesskatt, nedan kallat 

mervärdesskattedirektivet. Enligt artikel 135.1 l ska medlemsstaterna 

undanta utarrendering och uthyrning av fast egendom från 

mervärdesskatteplikt. I andra punkten i samma artikel anges vissa 

transaktioner som inte omfattas av undantaget, exempelvis uthyrning av 

hotellrum eller parkeringsplatser. I artikeln finns även en generell regel om 

att medlemsstaterna får besluta om ytterligare begränsningar av 

tillämpningsområdet för undantaget i punkt 1 l. Enligt artikel 137 får 

medlemsstaterna medge beskattningsbara personer rätt till valfrihet för 

beskattning avseende bl.a. utarrendering och uthyrning av fast egendom. 

Medlemsstaterna ska fastställa de närmare villkoren för utövande av sådan 

rätt till valfrihet och får även inskränka räckvidden av den rätten. 

Enligt artikel 98 får medlemsstaterna tillämpa en eller två reducerade 

skattesatser. De reducerade skattesatserna får dock endast tillämpas på 

leverans av varor och tillhandahållande av tjänster i de kategorier som 

anges i bilaga III. I bilagan anges bl.a. utnyttjande av sportanläggningar 

samt logi som tillhandahålls av hotell och liknande anläggningar. 

2.2 Svensk rätt 

Mervärdesskattedirektivet är i svensk rätt genomfört i huvudsak genom 

mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Enligt 3 kap. 2 § ML undantas 

omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, 

hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter 

till fastigheter från skatteplikt. I 3 kap. 3 § första stycket ML räknas vissa 

situationer upp då undantaget i 2 § inte är tillämpligt, bl.a. uthyrning av 

hotellrum eller parkeringsplatser. Enligt andra stycket i samma paragraf 

gäller undantaget enligt 2 § inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo 

eller en mervärdesskattegrupp för stadigvarande användning i en 

verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till 

återbetalning enligt vissa regler helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad 

eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte 

om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en 

kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund är 

skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför 

skattskyldighet eller rätt till återbetalning, såvida inte fastigheten 

vidareuthyrs för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan 

än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund 

och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. I 1 kap. 

16 § ML jämställs regioner med kommuner. 

Enligt 9 kap. 1 § ML gäller skyldigheten att betala skatt för sådan 

skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som anges i 
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3 kap. 3 § andra stycket endast för fastighetsägare, hyresgäster, 

bostadsrättshavare, konkursbon och mervärdesskattegrupper som har 

angett utgående skatt i en faktura för uthyrningen eller upplåtelsen 

(frivillig skattskyldighet). 

Frivillig skattskyldighet upphör enligt 9 kap. 6 § ML när 

fastighetsägaren övergår till att använda fastigheten för annat ändamål än 

för skattepliktig uthyrning eller annan upplåtelse eller när fastigheten inte 

längre kan hyras ut eller på annat sätt upplåtas på grund av brand eller av 

annan orsak som fastighetsägaren inte råder över eller på grund av rivning. 

Om skattskyldigheten upphör finns i 8 a kap. ML regler om jämkning som, 

något förenklat, innebär att tidigare gjorda avdrag för ingående 

mervärdesskatt på större investeringar i vissa fall kan behöva betalas 

tillbaka.  

Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas mervärdesskatt ut med 25 procent 

av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. 

Enligt andra stycket tas skatten ut med 12 procent av 

beskattningsunderlaget för bl.a. rumsuthyrning i hotellrörelse eller 

liknande verksamhet. Enligt tredje stycket jämförd med 3 kap. 11 a § ML 

tas skatten ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för bl.a. vissa 

tjänster varigenom någon bereds tillträde till idrottsligt evenemang eller 

tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. 

2.3 Sammanfattning av reglerna och nationellt 

handlingsutrymme 

Något förenklat innebär de svenska reglerna att uthyrning av fastigheter 

som huvudregel inte är mervärdesskattepliktigt. Den som hyr ut en lokal 

för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet 

(eller rätt till återbetalning) kan dock välja att bli frivilligt skattskyldig 

genom att ange utgående mervärdesskatt i fakturan. Detsamma gäller vid 

uthyrning till stat, kommun eller region. För annan uthyrning av lokaler 

finns i dag ingen möjlighet att bli frivilligt skattskyldig. Det är inte heller 

möjligt att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av en stadigvarande 

bostad. Den frivilliga skattskyldigheten upphör normalt när fastigheten 

används till något annat än skattepliktig uthyrning. Med dagens regler får 

alltså hyresvärden enbart bli frivilligt skattskyldig i situationer då 

hyresgästen antingen har avdragsrätt för mervärdesskatten eller kan få den 

återbetald. Syftet med den begränsningen är främst att skydda 

hyresgästerna från kostnadsökningar. 

De EU-rättsliga reglerna ger medlemsstaterna en relativt stor frihet att 

anpassa reglerna för uthyrning av fastigheter. En medlemsstat kan välja att 

låta uthyrning av fastigheter undantas från mervärdesskatt, ha möjligheter 

till frivillig skattskyldighet eller låta uthyrningen vara obligatoriskt 

mervärdesskattepliktig. Det är också möjligt att ha olika regler för olika 

typer av fastigheter, såsom bostäder eller lokaler som används för 

mervärdesskattepliktig verksamhet. I den mån en medlemsstat väljer att 

göra uthyrningen mervärdesskattepliktig måste dock skatt i princip tas ut 

enligt den ordinarie skattesatsen. De möjligheter som finns att tillämpa en 

lägre skattesats är begränsade till vissa korttidsupplåtelser, såsom 
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      hotellrum eller nyttjande av en sportanläggning. Att generellt införa en 

lägre mervärdesskattesats för uthyrning av fastigheter är inte möjligt. 

3 Juridiska och praktiska effekter av 

frivillig skattskyldighet för 

mervärdesskatt 

3.1 Hyran beläggs med mervärdesskatt 

Om en hyresvärd väljer att bli skattskyldig får det flera juridiska effekter. 

Den mest direkta effekten är att hyran ska beläggas med mervärdesskatt. 

Som nämnts i avsnitt 2.3 ovan kommer sådan mervärdesskatt att tas ut med 

den normala skattesatsen, vilken i dag är 25 procent av 

beskattningsunderlaget (hyran). Det är alltså inte möjligt att ha en lägre 

mervärdesskattesats för uthyrning av lokaler.  

Hur detta påverkar hyresgästerna beror på om de bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller ej. För verksamheter som är 

skattskyldiga för mervärdesskatt utgör den ingående mervärdesskatten på 

inköpta varor eller tjänster normalt inte en kostnad eftersom den 

skattskyldige får göra avdrag för den. Med dagens regler är det i princip 

enbart möjligt att bli frivilligt skattskyldig vid uthyrning till verksamheter 

som är skattskyldiga för mervärdesskatt. I de få fall då det är möjligt att 

bli frivilligt skattskyldig för uthyrning även till icke-skattepliktig 

verksamhet, exempelvis vid uthyrning till kommuner, finns system för 

ersättning eller återbetalning av mervärdesskatten. Med dagens regler 

utgör den mervärdesskatt som läggs på hyran vid frivillig skattskyldighet 

alltså inte någon kostnad för hyresgästen. 

För verksamheter som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt och inte 

heller kan få mervärdesskatten ersatt eller återbetald utgör dock 

mervärdesskatten på inköpta varor och tjänster en kostnad på samma sätt 

som övriga delar av priset på varorna eller tjänsterna. Om reglerna skulle 

ändras så att det blev möjligt för hyresvärden att bli frivilligt skattskyldig 

även vid uthyrning till icke skattskyldig verksamhet skulle 

mervärdesskatten på hyran i dessa fall bli en kostnad för hyresgästen (se 

vidare avsnitt 5.2 nedan). 

3.2 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt och 

jämkning av avdrag 

En annan effekt är att hyresvärden, om den väljer att bli skattskyldig, får 

rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatten på kostnader som 

är knutna till uthyrningen, exempelvis renovering av lokalen, inventarier, 

elektricitet eller inhyrda tjänster.  
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För verksamheter som är skattskyldiga för mervärdesskatt utgör den 

ingående mervärdesskatten på inköpta varor eller tjänster normalt inte en 

kostnad eftersom den skattskyldige får göra avdrag för den. För 

verksamheter som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt utgör dock 

mervärdesskatten på inköpta varor och tjänster normalt en kostnad på 

samma sätt som övriga delar av priset på varorna eller tjänsterna. För en 

hyresvärd som inte är skattskyldig för mervärdesskatt innebär det normalt 

att hyrorna justeras för att täcka dessa kostnader (se vidare avsnitt 5 nedan 

om effekterna för olika aktörer). Detta brukar ibland benämnas ”dold 

mervärdesskatt”, eftersom mervärdesskatt i tidigare led påverkar 

hyresnivån även om uthyrningen som sådan inte är mervärdesskattepliktig. 

Vid frivillig skattskyldighet utgör den ingående mervärdesskatten inte 

längre någon kostnad och det finns därför inte något behov av att justera 

hyresnivån för att täcka en sådan kostnad. Hur nivån på den ”dolda 

mervärdesskatten” förhåller sig till en faktisk mervärdesskatt om 

25 procent varierar beroende på vilka kostnader hyresvärden har och har 

haft, se avsnitt 5 nedan. 

Förutom effekter på hyresvärdens avdragsrätt uppkommer även effekter 

på jämkning av redan gjorda avdrag. En hyresvärd som är frivilligt 

skattskyldig har rätt att göra avdrag för mervärdesskatt som är hänförlig 

till ny-, till- eller ombyggnation av byggnaden. Om hyresvärden efter 

åtgärden hyr ut en lokal till en icke mervärdesskattepliktig verksamhet 

upphör med dagens regler den frivilliga skattskyldigheten för den lokalen. 

Om detta sker inom tio år från ny-, till- eller ombyggnationen blir 

hyresvärden skyldig att jämka tillbaka avdraget. Jämkning sker i så fall 

med en tiondel av det ursprungliga avdraget för varje år som lokalen hyrs 

ut utan mervärdesskatt. På grund av detta förekommer det att hyresvärdar 

som kan bli jämkningsskyldiga antingen inte vill hyra ut till icke 

mervärdesskattepliktiga verksamheter eller har som villkor vid sådan 

uthyrning att hyresgästen ska betala ersättning för den mervärdesskatt som 

ska jämkas. I dessa situationer kan hyran påverkas betydligt av om 

hyresgästen bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Om en 

möjlighet till frivillig skattskyldighet även vid uthyrning till icke 

mervärdesskattepliktig verksamhet skulle införas skulle det dock inte 

längre finnas något behov av denna typ av jämkning. Även om en frivilligt 

skattskyldig hyresvärd skulle hyra ut till en icke mervärdesskattepliktig 

verksamhet inom tio år från en ny-, till- eller ombyggnation skulle någon 

jämkning inte behöva ske. 

3.3 Valmöjligheter och administration 

Om reglerna skulle ändras så att det blir möjligt för en hyresvärd att bli 

skattskyldig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte 

bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning 

skulle det innebära att fler hyresvärdar kan välja att bli skattskyldiga. Det 

mest uppenbara exemplet är hyresvärdar som enbart hyr ut sina lokaler till 

icke mervärdesskattepliktiga verksamheter. De har i dag inte möjlighet att 

bli frivilligt skattskyldiga men skulle efter en sådan ändring ha denna 

möjlighet. Det innebär att de behöver redovisa och deklarera 
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      mervärdesskatt, men även att de får avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt (se avsnitt 3.2 ovan).  

En typ av hyresvärd som påverkas särskilt av förändringen är sådana 

som hyr ut lokaler både till skattepliktiga och icke skattepliktiga 

verksamheter. Om en hyresvärd exempelvis har två lokaler i samma 

byggnad och den ena (lokal A) hyrs av en verksamhet som är skattskyldig 

och den andra (lokal B) av en verksamhet som inte är det kan hyresvärden 

med dagens regler bli frivilligt skattskyldig för lokal A, men inte B. Det 

innebär att hyresvärden har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt på 

sådana kostnader som avser lokal A, men inte sådana som avser lokal B. 

Detta innebär att kostnaderna behandlas olika beroende på vilken lokal de 

hänför sig till. För kostnader som inte kan hänföras till någon viss lokal, 

exempelvis på grund av att de avser byggnaden som helhet eller 

verksamheten i stort, måste en fördelning mellan de två lokalerna ske. 

Administrationen för att särskilja kostnaderna kan påverka hyran. Det 

finns även uppgifter som tyder på att hyresvärdar som hyr ut de flesta av 

sina lokaler till verksamheter som medför skattskyldighet för 

mervärdesskatt i vissa fall avstår från att hyra ut till icke skattskyldiga 

verksamheter för att undvika den extra administrationen eller gör ett påslag 

på hyran som överstiger de faktiska kostnaderna. Frivillig skattskyldighet 

även vid uthyrning till icke mervärdesskattepliktig verksamhet skulle 

innebära att hyresvärden i exemplet ovan får möjlighet att bli skattskyldig 

även för uthyrningen av lokal B. Det skulle i sin tur innebära att en 

uppdelning av kostnaderna mellan de olika hyresgästerna inte längre är 

nödvändig eftersom hyresvärden har avdragsrätt för ingående 

mervärdesskatt för kostnaderna hänförliga till båda lokalerna. 

Administrationen för uppdelningen skulle därmed försvinna, samtidigt 

som det tillkommer administration för att redovisa och deklarera 

mervärdesskatt även avseende lokal B. För en närmare genomgång av hur 

detta kan påverka hyresvärdarna, se avsnitt 5.3. 

3.4 Om hyressättning 

Den frivilliga skattskyldigheten innebär alltså att hyran beläggs med 

25 procent mervärdesskatt, att hyresvärden får minskade kostnader på 

grund av att den kan göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende 

kostnader relaterade till lokalen och i vissa fall även minskade 

administrativa kostnader för hyresvärden. Hyresvärden kan använda 

minskningen i sina kostnader till att sänka hyran. Detta är dock upp till den 

enskilda hyresvärden. Vid uthyrning av lokaler råder i princip fri 

hyressättning. Om en hyresvärd under en pågående uthyrning säger upp 

avtalet för att ändra villkoren, exempelvis hyrans storlek, kan dock 

hyresvärden bli skyldig att betala ersättning till hyresgästen bl.a. om de 

hyresvillkor som hyresvärden kräver för förlängning inte är skäliga och 

överensstämmer med god sed i hyresförhållanden. En krävd hyra anses 

inte som skälig om den överstiger den hyra som lokalen vid hyrestidens 

utgång kan antas betinga på öppna marknaden (marknadshyra). 

Marknadshyran skall i första hand bestämmas med utgångspunkt i en 

jämförelse med hyran för andra liknande lokaler på orten (se 12 kap. 
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57 och 57a §§ jordabalken). Det går inte att koppla den frivilliga 

skattskyldigheten direkt till att de minskade kostnaderna ska komma 

hyresgästen till godo i form av sänkt hyra.  

4 Avgränsning 

Promemorians bedömning: Om kravet på att hyresgästen ska bedriva 

mervärdesskattepliktig verksamhet eller ha rätt till återbetalning 

avskaffas bör det ändå inte vara möjligt för hyresvärden att bli frivilligt 

skattskyldig avseende uthyrning av lokaler som används som 

stadigvarande bostad. Möjligheten att bli frivilligt skattskyldig bör även 

fortsatt kombineras med någon form av begränsningar av möjligheterna 

att lämna systemet och med jämkningsregler. 
 

Skälen för promemorians bedömning: För uthyrning av bostäder 

finns ett generellt undantag från skatteplikt i 3 kap. 3 § andra stycket ML. 

Det är alltså i dag inte möjligt att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning 

av en stadigvarande bostad även om den används i en verksamhet som 

medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. I 8 kap. 9 § ML finns 

dessutom en regel om att avdrag, med vissa undantag, inte får göras för 

ingående mervärdesskatt som hänför sig till en stadigvarande bostad.  

Skälen till avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt på kostnader 

hänförliga till en stadigvarande bostad är att sådana kostnader normalt 

anses utgöra privata levnadskostnader (se prop. 1989/90:111 s 127 och 

prop. 1993/94:99 s 212). Att det inte är möjligt att bli frivilligt skattskyldig 

för uthyrning av en stadigvarande bostad är kopplat till detta. Det har 

bedömts olämpligt att en fastighetsägare som är frivilligt skattskyldig och 

ska lägga mervärdesskatt på hyran helt saknar rätt till avdrag för 

uthyrningen (se prop. 2013/14:1 s 476). Dessa skäl är fortfarande aktuella 

även om kravet på att hyresgästen ska bedriva mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller ha rätt till återbetalning avskaffas avseende frivillig 

skattskyldighet. Att generellt möjliggöra avdragsrätt för stadigvarande 

bostäder skulle också medföra en ökad risk för missbruk av reglerna. 

Regler för att hindra den typen av kringgåenden riskerar att bli mycket 

komplexa och svåradministrerade. Det bedöms därför inte vara lämpligt 

att generellt tillåta avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till 

stadigvarande bostäder och därmed inte heller att möjliggöra frivillig 

skattskyldighet för stadigvarande bostäder. Frågan om en avdragsrätt kan 

tillåtas i mer specifika situationer omfattas inte av denna promemoria. 

Om reglerna skulle ändras så att det blir möjligt att bli frivilligt 

skattskyldig även om hyresgästen inte bedriver en mervärdesskattepliktig 

verksamhet eller har rätt till återbetalning behöver även reglerna för den 

frivilliga skattskyldighetens upphörande ses över. I prop. 2013/14:1 

angavs följande om utträde från den frivilliga skattskyldigheten (s 471). 

Det finns klara fördelar med ett regelverk som främjar kontinuitet i 

skattskyldigheten. Det ger färre problem med avdragsrätt och jämkning. 

En möjlighet till utträde ger upphov till fler jämkningssituationer vilket 

är komplicerat och medför en administration för företagen. En generell 

140



  

  

11 

      utträdesmöjlighet ger också en ökad risk för missbruk, särskilt som det 

inte längre finns något krav på ansökan eller anmälan till Skatteverket. 

Dessa skäl är fortfarande aktuella. Det bedöms därför inte vara lämpligt 

med en generell, obegränsad möjlighet till utträde. Möjligheterna till 

utträde behöver vara begränsade. Även om avsaknaden av en generell 

utträdesregel minskar antalet situationer då jämkning blir aktuellt bedöms 

det även fortsatt vara nödvändigt med någon form av jämkningsregler för 

att förhindra missbruk. Som nämnts i avsnitt 3.2 ovan blir det, om reglerna 

skulle ändras, inte aktuellt med jämkning när en frivilligt skattskyldig 

hyresvärd hyr ut en lokal till en hyresgäst som inte bedriver 

mervärdesskattepliktig verksamhet, eftersom hyresvärden då fortsätter att 

vara frivilligt skattskyldig. Det kan dock ändå uppkomma situationer då 

avdrag för ingående mervärdesskatt görs för en ny-, till- eller ombyggnad 

och lokalen hyrs ut utan mervärdesskatt inom en tioårsperiod, exempelvis 

om byggnaden under perioden säljs till en ny hyresvärd som inte är 

frivilligt skattskyldig. I dessa situationer behöver jämkning fortsatt kunna 

ske. Att avskaffa jämkningsreglerna skulle inte heller vara förenligt med 

EU-rätten. 

5 Effekter för aktörerna och staten 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av effekterna för de offentliga 

finanserna, hyresgäster, hyresvärdar och för hyresmarknaden av ett 

införande av frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Normalt sett 

skulle en utökad beskattning av en sektor leda till ökade skatteintäkter, 

högre priser (i detta fallet hyror) och/eller lägre vinster (för hyresvärdarna) 

och därmed lägre kvantitet av berörd vara (i detta fall uthyrd lokalyta). 

Effekterna av förslaget om frivillig skattskyldighet är dock mycket 

svårbedömda. Svårigheten består dels i att skattskyldigheten är frivillig, 

dels i att effekterna beror på utformningen av reglerna rörande utträde ur 

mervärdesskattesystemet. Det har också betydelse vilka utgifter och 

kostnader hyresvärden har för den lokal som hyrs ut, t.ex. om det finns 

stora utgifter för reparationer och andra byggnationer. Det kan också 

uppstå en påverkan på hyresmarknaden vilket medför att effekterna för de 

olika aktörerna skiljer sig åt mellan exempelvis storstäder och landsbygd. 

Anledningen till att frivilligheten har betydelse för effekterna är att det 

endast är hyresvärdar som bedömer att det är tillräckligt lönsamt som 

kommer att välja att bli skattskyldiga. Det blir med andra ord en 

självselektion av skattskyldiga. Anledningen till att utträdesreglerna har 

betydelse är att det måste finnas säkerhetsmekanismer som gör att det inte 

går att få avdrag för ingående mervärdesskatt avseende utgifter som inte 

kommer att generera några mervärdesskattepliktiga intäkter, se avsnitt 4 

ovan. Ett exempel som visar nödvändigheten av sådana 

säkerhetsmekanismer är om en hyresvärd gör en större renovering av 

lokalerna, drar av den mervärdesskatt som belöper på denna renovering 

och sedan går ur mervärdesskattesystemet innan det börjar komma in 

hyresintäkter som ska täcka kostnaderna för renoveringen.  
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De säkerhetsmekanismer som finns för att förhindra utnyttjande av 

mervärdesskattesystemet är dels gränser för utträde ur 

mervärdesskattesystemet, dels regler om återföring av tidigare avdragen 

ingående mervärdesskatt. Beroende på hur säkerhetsmekanismerna 

utformas blir effekterna av frivillig skattskyldighet olika.  

Det finns ytterligare en aspekt att beakta när effekterna av 

skattskyldighet analyseras. Denna aspekt handlar om tidsskillnaden 

mellan å ena sidan intäkter och kostnader i bokföringen och å andra sidan 

redovisningen av utgående och ingående mervärdesskatt. I vissa 

situationer, till exempel vid större renoveringar eller nybyggnationer av 

lokaler, uppstår en missmatchning mellan de bokföringsmässiga 

kostnaderna och avdraget för den därpå belöpande mervärdesskatten. 

Anledningen till denna missmatchning är att kostnaderna för byggnationen 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv har en utsträckning i tiden som 

sträcker sig längre än avdraget för mervärdesskatt. Bakgrunden är att den 

värdehöjning som byggnationen medför, bokförs som en tillgång i 

hyresvärdens balansräkning. Värdet på denna tillgång minskar därefter 

med en årlig avskrivning. Med andra ord så kostnadsförs byggnationen 

successivt under en tidsperiod som sträcker sig över många år. Enligt 

grundläggande företagsekonomiska principer bör den årliga kostnaden för 

värdeminskningen läggas på hyran och därmed betalas av hyresgästen, 

vilket följaktligen sker under en lång tidsperiod.  

Den beskrivna missmatchningen mellan bokföringsmässiga kostnader 

och avdrag för mervärdesskatt vid värdehöjande byggnationer medför att 

det får stor betydelse om en hyresvärd är skattskyldig eller inte. Om 

hyresvärden är skattskyldig så dras den mervärdesskatt som får betalas på 

renoveringskostnaderna av när renoveringen görs samtidigt som 

kostnaderna för renoveringen redovisas under en tidsperiod om många år, 

vilket i regel innebär att även renoveringskostnaderna läggs på hyran under 

samma tidsperiod. Med andra ord uppstår en förskjutning i tiden mellan 

den ingående mervärdesskatten för renoveringen och den utgående skatten 

på kompensationen för renoveringskostnaden. Om hyresvärden däremot 

inte är skattskyldig bör mervärdesskatten på renoveringen rent principiellt 

betraktas som en utgift som aktiveras i balansräkningen som en tillgång. 

Denna utgift bör sedan täckas genom påslag på hyran enligt 

avskrivningsplanen. Detta innebär att en hyresvärd som inte är 

skattskyldig får betala mervärdesskatt på utgifterna för renoveringen i 

samband med renoveringen, men kompensationen för denna 

mervärdesskatt kan i normalfallet inte tas ut omedelbart utan måste ske 

under en längre tidsperiod.  

Sammanfattningsvis drar en hyresvärd som är skattskyldig av 

mervärdesskatten i samband med renoveringen, samtidigt som 

mervärdesskatten för kompensationen kommer att betalas in till staten 

under en längre tidsperiod, medan en hyresvärd som inte är skattskyldig 

får betala mervärdesskatten i samband med byggnationen samtidigt som 

denna, i normalfallet, kan ta ut kompensation för mervärdesskatt i takt med 

värdeminskningen. 

I delavsnitten nedan görs en bedömning av effekterna i olika avseenden 

av ett införande av frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. De olika 

effekterna är: den offentligfinansiella effekten, effekten på uthyrd 

lokalyta, effekter för hyresvärdar, hyresgäster och likformighet samt 
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      övriga effekter. För respektive effekt beaktas om det finns en skillnad 

beroende på hur säkerhetsmekanismerna vid utträde ser ut och hur stor 

missmatchningen mellan bokföringsmässiga kostnader och avdragsrätten 

för mervärdesskatt är, dvs. om det finns stora utgifter som aktiveras i 

bokföringen samtidigt som den därpå belöpande mervärdesskatten dras av 

omedelbart. 

5.1 Effekter på skatteintäkterna 

Den offentligfinansiella effekten av ett införande av skattskyldighet för 

uthyrning av lokaler bedöms vara positiv. Bedömningen är dock osäker. 

Det står dock klart att den genomsnittliga mervärdesskatten på hyror på 

lokaler kommer att vara större än den genomsnittliga dolda 

mervärdesskatten, eftersom även mervärdet i sista ledet (hyresvärdens 

mervärde) kommer att beläggas med mervärdesskatt. 

Det finns dock ett antal osäkra faktorer. En sådan är hur mycket den 

totala uthyrda lokalytan kommer att påverkas. Om ett ökat skatteuttag till 

fullo övervältras på hyresgästerna, innebär det höjda hyror. Om ett ökat 

skatteuttag istället helt eller delvis bärs av hyresvärden, medför det 

minskade vinster för denne. Oavsett torde den uthyrda lokalytan totalt 

minska, men inte i sådan utsträckning att också skatteintäkterna minskar. 

Det finns dock motverkande faktorer som kan dämpa minskningen i 

utbudet av lokaler. En sådan faktor är kostnader för renoveringar och 

nybyggnation som blir lägre vid skattskyldighet. Detta innebär minskade 

kostnader för renoveringar av lokaler som hyrs av verksamheter som inte 

är skattskyldiga, något som i sin tur medför en ökning av utbudet. Den 

totala nettoeffekten på den totala uthyrda lokalytan bedöms därför bli mer 

begränsad än den stiliserade analysen ger vid handen. En annan 

motverkande faktor på minskningen av utbudet på lokalyta är den 

eventuella sänkningen av administrativa kostnader som systemet kan 

innebära.  

En viktig förutsättning för en positiv offentligfinansiell effekt är att det 

finns skyddsmekanismer som förhindrar möjligheten att finansiera 

renoveringar genom mervärdesskattesystemet, dvs. möjligheten att gå in 

och ut ur mervärdesskattesystemet måste begränsas och avdragen 

ingående mervärdesskatt måste återbetalas om så sker, se vidare avsnitt 4 

ovan. 

5.2 Effekter på kvantiteten uthyrd lokalyta 

I en generell analys kan effekterna beskrivas i termer av både utbuds- och 

efterfrågeeffekter. Utbudet av lokaler kan tänkas öka i den mån 

skattskyldighet medför att hyresvärdarnas mervärdesskattekostnader 

minskar. Efterfrågan på lokaler kan på motsvarande sätt tänkas minska då 

den hyra som hyresgästen får betala ökar. Ett införande av skattskyldighet 

medför således att utbudet av lokaler ökar samtidigt som efterfrågan 

minskar. Den sammantagna effekten, dvs. hur mycket den totala 

uthyrningen av lokaler skulle förändras av ett införande av skattskyldighet 
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går inte att fastställa säkert eftersom den beror på en mängd faktorer, 

såsom utbuds- och efterfrågeelasticiteter. I avsnitt 5.1 konstaterades att 

den genomsnittliga mervärdesskatten på hyror på lokaler kommer att vara 

större än den genomsnittliga dolda mervärdesskatten. Individuella fall kan 

dock skilja sig från genomsnittet. Om den mervärdesskatt som utgår på 

den hyra som hyresgästen får betala är större än den dolda mervärdesskatt 

som ingår i den hyra som får betalas till en hyresvärd som inte är 

skattskyldig, kommer den totalt uthyrda lokalytan att minska. Annorlunda 

uttryckt, i den mån mervärdesskatteuttaget från sektorn ökar kommer, allt 

annat lika, den uthyrda lokalytan att minska totalt sett. 

Resonemanget gäller under följande förutsättningar. 

• Hyresvärden tar alltid ut en hyra som täcker de löpande kostnaderna 

beräknade enligt normala företagsekonomiska principer (därmed kommer 

mervärdesskatten på hyran alltid att vara minst lika stor som den dolda 

mervärdesskatten som finns i hyran) 

• Det finns skyddsmekanismer som förhindrar möjligheten att genom 

in- och utträde ur mervärdesskattesystemet övervältra renoverings-

kostnader på övriga skattebetalare. 

En aspekt som har betydelse för kvantiteten uthyrd total yta är 

frivilligheten. I och med att skattskyldigheten skulle vara frivillig kan det 

förväntas att en selektiv grupp hyresvärdar kommer att välja att bli 

skattskyldiga. Detta val beror i sin tur på en mängd faktorer, såsom 

hyresvärdens kostnader för lokalen och hur hyresmarknaden ser ut. 

Exempelvis är det troligt att det idag är mindre attraktivt att hyra ut lokaler 

till verksamheter som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt om det finns 

en stor efterfrågan på lokaler generellt. Om frivillig skattskyldighet skulle 

införas är det troligt att sådana verksamheter skulle möta ett större utbud 

av lokaler. Det är troligt att situationen med avseende på detta varierar 

beroende på exempelvis var i landet lokalerna finns eller vilken typ av 

lokal som hyrs ut. 

5.3 Effekter för hyresvärdar 

Hur hyresvärdarnas vinst påverkas beror på i vilken grad de får betala för 

det ökade skatteuttaget genom att anpassa priserna. Det beror i sin tur på 

hur hyresmarknaden och på hur känsligt utbud och efterfrågan är, vilket 

sannolikt skiljer sig mellan olika orter och typer av lokaler. Det är 

emellertid sannolikt att hyresvärdar som kan förvänta sig att deras vinst 

påverkas negativt inte väljer den frivilliga skattskyldigheten. 

Då skattskyldighet införs får hyresvärden möjlighet att dra av ingående 

mervärdesskatt i sin verksamhet. Detta förväntas emellertid inte innebära 

en förändring av hyresvärdens mervärdesskattekostnader. För en 

hyresvärd som hyr ut en lokal till en hyresgäst som inte är skattskyldig för 

mervärdesskatt, är den mervärdesskatt som belöper på utgifterna för 

lokalen att betrakta som en extra kostnad. Normalt sett lägger hyresvärden 

på en summa som motsvarar denna mervärdesskatt på hyran, dvs. den 

övervältras på hyresgästen genom s.k. dold mervärdesskatt.  

Normalt sett förändras inte mervärdesskatteutgifterna heller om 

renoveringar beaktas. Detta gäller under förutsättning att hyresvärden tar 
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      ut en hyra som kompenserar för den årliga kostnaden för renoveringen 

inklusive mervärdesskatt. En förutsättning är också att det finns 

skyddsmekanismer som gör att mervärdesskattesystemet inte kan 

användas för övervältring av renoveringskostnader på andra 

skattebetalare. 

Ett införande av skattskyldighet medför i många fall även en påverkan 

på de administrativa kostnaderna. För många hyresvärdar tillkommer en 

administrativ kostnad genom redovisningen av mervärdesskatt. Samtidigt 

torde redovisningen bli enklare i andra avseenden, t.ex. genom att utgifter 

för inte avdragsgill mervärdesskatt inte längre behöver hanteras i 

bokföringen. Det blir även enklare för hyresvärdar som inte längre behöver 

ha olika hantering av skattskyldiga hyresgäster och inte skattskyldiga 

hyresgäster. Oavsett om de bedriver en skattepliktig verksamhet eller inte 

så kan de behandlas på samma sätt ur mervärdesskattesynpunkt. De 

ekonomiska kalkylerna för renoveringar påverkas inte heller av 

skatteplikten. På grund av att effekterna skiljer sig åt mellan olika 

hyresvärdar är det svårt att göra någon bedömning av den samlade effekten 

på de administrativa kostnaderna. 

5.4 Effekter för hyresgäster 

Som beskrivs ovan betalar hyresgästen normalt sett den mervärdesskatt 

som läggs på hyresvärdens kostnader genom s.k. dold mervärdesskatt, som 

ingår i hyran. Om hyresvärden väljer att bli skattskyldig får hyresgästen 

istället betala mervärdesskatt på den hyra som hyresvärden tar ut. Eftersom 

den mervärdesskatt som ingår i hyresvärdens kostnader får dras av som 

ingående mervärdesskatt utgör den inte längre en kostnad för hyresvärden. 

Skillnaden för hyresgästen blir att ytterligare hyra får betalas med ett 

belopp som motsvarar skillnaden mellan den tidigare dolda 

mervärdesskatten och den mervärdesskatt som utgår på hyran. Sett på ett 

annat sätt motsvarar detta belopp den mervärdesskatt som belöper på ej 

mervärdesskatteskattepliktiga kostnader och hyresvärdens vinst. Effekten 

för hyresgästen, av ett införande av skattskyldighet, beror på hur stor del 

av mervärdesskatten som hyresvärden lägger på hyran, vilket i sin tur beror 

på hur hyresmarknaden ser ut och på hur känsligt utbud och efterfrågan är. 

Som tidigare nämnts skiljer sig detta sannolikt mellan olika orter och typer 

av lokaler, men det är sannolikt så att hyresvärden endast väljer 

skattskyldighet om kostnaden kan övervältras på hyresgästen, som alltså 

får betala en högre hyra. 

Samma logik gäller effekten av den sänkning av hyresvärdens kostnader 

för renovering som uppstår om hyresvärden blir skattskyldig. Om 

hyresvärden följer normala företagsekonomiska principer borde 

mervärdesskatten betraktas som en del av värdehöjningen för 

renoveringen och läggas på hyran i takt med värdeminskningen. En 

skillnad för den hyresvärd som inte är skattskyldig är att mervärdesskatten 

inte återfås omedelbart. Den utestående mervärdesskatten måste därför 

rent principiellt finansieras. Kostnaden för denna finansiering motsvarar 

marknadsräntan. Om hyresvärden väljer att lägga denna räntekostnad på 

hyran blir skillnaden för hyresgästen, om hyresvärden blir skattskyldig, att 
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hyran minskar med ett belopp motsvarande räntan på den mervärdesskatt 

som belöper på hyresvärdens renoveringsutgifter.  

En annan aspekt för hyresgäster som inte är skattskyldiga för 

mervärdesskatt är att denna omständighet i sig, med dagens regler, kan 

begränsa utbudet av möjliga lokaler att hyra. Så kan vara fallet eftersom 

kostnaderna för att renovera lokalerna blir högre för hyresvärden. Frivillig 

skattskyldighet skulle därför i vissa fall kunna leda till att hyrorna blir lägre 

för hyresgäster som inte är skattskyldiga. 

5.5 Likformighet 

Ett införande av frivillig skattskyldighet skulle medföra en ökad 

olikformighet mellan alternativen att hyra och äga en verksamhetslokal för 

företag eller föreningar som inte är skattskyldiga för mervärdesskatt. Med 

nuvarande regler har det, under normala omständigheter, ingen större 

betydelse för en verksamhet som inte är skattskyldig till mervärdesskatt 

om den hyr eller äger verksamhetslokalen. Om verksamheten äger lokalen 

själv får inte avdrag göras för den ingående mervärdesskatt som läggs på 

kostnaderna för lokalen. Mervärdesskatten blir således en kostnad i 

verksamheten. Det är i princip ingen skillnad om organisationen hyr 

verksamhetslokalen. Mervärdesskatten som läggs på hyresvärdens 

kostnader får betalas av organisationen genom s.k. dold mervärdesskatt. 

Om skattskyldighet införs kommer den organisation som hyr lokalen att få 

betala mervärdesskatt på hyran istället för dold mervärdesskatt. Normalt 

sett medför detta att de organisationer som hyr lokal får betala en något 

högre mervärdesskatt. Det skulle med andra ord uppstå en viss 

olikformighet till nackdel för organisationer som hyr lokalen, om 

skattskyldighet skulle införas. Om även kostnader för reparationer och 

förbättringar beaktas uppstår däremot en olikformighet till fördel för 

organisationer som hyr verksamhetslokal. Större reparationer och 

förbättringar kommer att medföra en avsevärd skillnad mellan 

organisationer som hyr sin lokal och organisationer som själv äger lokalen. 

För organisationen som äger lokalen själva kommer den mervärdesskatt 

som utgår på kostnaderna för reparationen eller förbättringen att utgöra en 

kostnad samtidigt med reparationen, medan organisationen som hyr 

lokalen inte kommer att belastas för motsvarande mervärdesskatt. För 

verksamheter som hyr begränsas effekten till den mervärdesskatt som 

belöper på hyreshöjningen som följer av lokalförbättringen.   

5.6 Exempel på effekter under några olika 

förutsättningar      

Som beskrivs ovan uppstår en mängd olika effekter om frivillig 

skattskyldighet införs vid uthyrning av lokaler. Effekterna uppstår för flera 

olika aktörer. Effekterna kan också vara olika för samma kategori av 

aktörer beroende på hur omständigheterna ser ut. Vissa konsekvenser av 

skattefrihet berör direkt den aktör som hyr ut lokaler. Konsekvenserna för 

den som hyr ut lokaler berör dock även alltid på något sätt de aktörer som 
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      hyr eller är i behov av att hyra lokaler. Dessa kan beröras till exempel 

genom att den hyra de får betala för att hyra lokaler påverkas eller genom 

att de har svårigheter att hitta en lokal som ägaren till lokalen vill hyra ut. 

Ett annat exempel på när skattefrihet kan ha stor betydelse för en 

lokalägare är när det finns stora renoveringsbehov. Om lokalägaren inte är 

skattskyldig utgör den mervärdesskatt som denne får betala för 

renoveringen en utgift som måste finansieras under hela den tid det tar 

innan denne genom hyran fått kompensation för den värdeökning som 

renoveringen medför. Hade lokalägaren däremot varit skattskyldig skulle 

mervärdesskatten för renoveringen dras av i samband med renoveringen. 

Dessa omständigheter medför indirekt konsekvenser även för de aktörer 

som hyr eller vill hyra lokal. Konsekvenserna kan t.ex. vara höjd hyra eller 

svårigheter att hyra en lokal. 

Aktörerna påverkas även av hur det ser ut på den aktuella 

hyresmarknaden. Exempelvis kan effekterna för ideella föreningar som 

hyr lokaler vara olika beroende på om det råder brist på lokaler i den 

aktuella orten eller inte. Om det råder lokalbrist har hyresvärden större 

möjligheter att vältra över mervärdesskatten på hyran. Eftersom den 

mervärdesskatt som utgår på hyran i regel är större än den dolda 

mervärdesskatt som finns i hyran, om det inte föreligger skattskyldighet, 

betyder det att den hyra som hyresgästen får betala ökar. Om det däremot 

inte råder lokalbrist kan inte hyresvärden lika lätt vältra över kostnader på 

hyran, vilket kan medföra att hyresvärden väljer att inte registrera sig för 

mervärdesskatt.  

I matrisen nedan visas exempel på konsekvenser av skattefrihet och hur 

dessa konsekvenser kan påverka aktörerna direkt eller indirekt beroende 

på dels hur det ser ut på hyresmarknaden, dels hur stora konsekvenserna 

är för hyresvärden av skattefrihet. Exempel på konsekvenser för 

hyresvärdarna av skattefrihet är att det kan vara svårt att finansiera utgifter 

för mervärdesskatt vid byggnationer eller att det är administrativt 

betungande att hantera hyresgäster om vissa är skattskyldiga och andra inte 

är skattskyldiga. Matrisen resulterar i fyra olika kategorier av hyresgäster 

som kan tjäna som typexempel på hur skattefrihet och frivillig skattskyldig 

kan påverka. Det är dock viktigt att poängtera att matrisen endast visar 

exempel på hur skattefrihet och skattskyldighet kan påverka utifrån några 

aspekter. Kategorierna i matrisen är med andra ord stiliserade exempel 

som endast visar en begränsad del av hela den komplexitet som 

skattefriheten och skattefriheten medför. Nedan visas för respektive 

kategori exempel på hyresgäster som kan beröras på de sätt som beskrivs 

i matrisen. 

 

 

Kategori 1 

Den lokala pensionärsföreningen i storstaden som hyr en enkel källarlokal 

centralt. Föreningen riskerar att få ökad hyra eftersom den mervärdesskatt 

som läggs på hyran överstiger den ”dolda mervärdesskatten”. 

Möjligheterna att hitta en annan lokal kan dock öka. 

 

Kategori 2 

En välgörenhetsorganisation i city som har svårt att hitta lokaler eftersom 

hyresvärdarna föredrar att hyra ut till hyresgäster som är skattskyldiga. 
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Intresset att hyra ut till organisationer som inte är skattskyldiga kan vara 

ännu lägre om exempelvis lokalerna är i behov av renovering. Föreningen 

kan få lättare att hitta lokaler men riskerar eventuellt att få betala högre 

hyra eftersom den mervärdesskatt som läggs på hyran överstiger den 

”dolda mervärdesskatten”. I den mån hyresvärdar tidigare har tagit betalt 

för den administrativa bördan kan dock hyran bli oförändrad eller till och 

med minska. 

 

Kategori 3 

Lågfjällets Idrottsförening som hyr lokal. Föreningen riskerar att få ökad 

hyra eftersom mervärdesskatt som läggs på hyran överstiger den ”dolda 

mervärdesskatten”. Om det är en lokal som kan vara svår för hyresvärden 

att hitta en ny hyresgäst till blir dock risken mindre. 

 

Kategori 4 

Högfjällets friskola som hyr lokaler som behöver renoveras. Renoveringen 

kan i sig påverka hyran men eftersom hyresvärden får möjlighet att göra 

avdrag för den ingående mervärdesskatten på renoveringen neutraliserar 

det effekten av att mervärdesskatt läggs på hyran. Det kan till och med 

hända att hyreshöjningen för renoveringen blir lägre än vad den annars 

hade varit. 

  

 

 

 

 

148



  

  

19 

      

Hyres-
marknad 

Konsekvenser för hyresvärd  

Små konsekvenser Stora konsekvenser (t.ex. svårighet 
att finansiera mervärdesskatt vid 
byggnationer eller höga 
administrativa kostnader pga. en 
blandning av hyresgäster) 

Lokalbrist 
(t.ex. i 
storstad 
eller 
speciella 
lokaler) 

Kategori 1 
Direkta effekter 
*Hyresvärdens 
löpande kostnader 
minskar, vilket medför 
att dold moms inte 
längre behöver läggas 
på hyran.  
*Hyresgästens hyra 
ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs 
på hyran. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler 
påverkas positivt. 
Påverkan sker genom 
ökat utbud för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga. 
*Samtidigt ökar 
kostnaderna för 
mervärdesskatt för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga. 
*Nettoeffekten på 
hyran och totalt uthyrd 
lokalyta beror på 
priskänsligheten. 

Kategori 2 
Direkta effekter 
*Utöver att hyresvärdens löpande 
kostnader minskar, och dold moms inte 
längre behöver läggas på hyran, 
minskar även andra kostnader t.ex. 
behov av finansiering av 
mervärdesskatt vid renovering, som inte 
fullt ut kan läggas på hyran i samband 
med renoveringen, eller administrativa 
kostnader för särskild hantering av 
hyresgäster som inte är skattskyldiga.  
*Hyresgästens hyra ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs på hyran. Denna 
ökning kan dock motverkas av att andra 
mervärdesskatterelaterade kostnader 
försvinner. 
Indirekta effekter  
*Utbudet av lokaler påverkas positivt. 
Påverkan sker genom ökat utbud för 
verksamheter som inte är skattskyldiga.  
*Samtidigt ökar eventuellt kostnaderna 
för mervärdesskatt för verksamheter 
som inte är skattskyldiga.  
*Nettoeffekten på hyran och totalt 
uthyrd lokalytan beror på 
priskänsligheten. 

Ej 
lokalbrist 
(t.ex. på 
mindre 
orter eller 
enkla 
lokaler) 

Kategori 3 
Direkta effekter 
*Hyresvärdens 
löpande kostnader 
minskar, vilket medför 
att dold moms inte 
längre behöver läggas 
på hyran.  
*Hyresgästens hyra 
ökar eftersom 
mervärdesskatt läggs 
på hyran. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler 
påverkas rent 
principiellt positivt men 
dämpas av att det inte 
råder lokalbrist. 
*Kostnaderna för 
mervärdesskatt för 
verksamheter som inte 
är skattskyldiga ökar. 
*Nettoeffekten på 
hyran och totalt uthyrd 
lokalytan beror på 
priskänsligheten.  

Kategori 4 
Direkta effekter 
*Utöver att hyresvärdens löpande 
kostnader minskar, och dold moms inte 
längre behöver läggas på hyran, 
minskar även andra kostnader. Andra 
kostnader kan vara behov av 
finansiering av mervärdesskatt vid 
renovering, som inte fullt ut kan läggas 
på hyran i samband med renoveringen, 
eller administrativa kostnader för 
särskild hantering av hyresgäster som 
inte är skattskyldiga.  
*Hyresgästens hyra ökar eventuellt 
eftersom mervärdesskatt läggs på 
hyran. Denna ökning kan dock 
motverkas av att andra 
mervärdesskatterelaterade kostnader 
försvinner. 
Indirekta effekter 
*Utbudet av lokaler påverkas rent 
principiellt positivt men dämpas av att 
det inte råder lokalbrist.  
*Kostnaderna för mervärdesskatt för 
verksamheter som inte är skattskyldiga 
ökar.  
*Nettoeffekten på hyran och totalt 
uthyrd lokalytan beror på 
priskänsligheten. 
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6 Frågor till remissinstanserna 

Med beaktande av redogörelsen av effekterna i avsnitt 3 och 5 och 

avgränsningen i avsnitt 4 ombeds remissinstanserna att besvara följande 

frågor. 

 

1. Bör reglerna om frivillig skattskyldighet ändras så att det blir möjligt 

att bli frivilligt skattskyldig även för uthyrning av lokaler som inte 

stadigvarande används i en verksamhet som medför skattskyldighet 

eller rätt till återbetalning? 

2. Vilka fördelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 

exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som 

finns med dagens regler men som skulle åtgärdas av förändringen. 

3. Vilka nackdelar skulle en sådan ändring medföra? Svaret kan till 

exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som 

förändringen skulle orsaka. 

 

I svaren bör särskilt beaktas hur en förändring skulle påverka olika delar 

av landet och skillnaderna mellan storstäder och mindre orter. När det 

gäller uthyrning av lokaler är förutsättningarna i storstäderna i många fall 

annorlunda än i mindre orter. En särskild målsättning med promemorian 

är att få in synpunkter från alla delar av landet. Remissinstanserna 

uppmanas därför särskilt att inhämta synpunkter från eventuella 

medlemsföretag, underorganisationer, lokalkontor eller liknande i olika 

delar av landet i så stor utsträckning som möjligt. Om en remissinstans får 

olika svar från olika delar av landet bör detta redovisas. 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-25 

Referens 
Dnr 2021/23    

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

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 
december 2020 och januari 2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen december 2020 och januari 
2021 

Miljö/livsmedel 
− Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken september 

2020 till och med januari 2021 
Trafikärenden 

− Trafikärenden 2020-12-01-2021-01-31 
Näringsliv 

− Köpekontrakt/köpebrev 2020-12-01-2021-01-31 
 

Utbildningssektorn 
Rektor Anna Witasp, Tällberg och Ullvi skolor 

− Fyra beslut om dispens fritidshemsplats gällande elever på Tällberg 
respektive Ullvi skola 

Sektorchef Carin Fredlin 
− Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 

handling, 2021-01-27, dnr 2021/74 
− Beslut om delvis avslag på begäran om utlämnande av allmän 

handling, 2021-01-26, dnr 2021/71 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-02-25 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Personalärenden 
- Personalärenden 2021-01-01—2021-01-31 

Utskotten 
− Delegationsbeslut av utbildningsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-01-26 
− Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-01-21 
− Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2021-02-08 
− Delegeringsbeslut av allmänna utskottet, enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-02-16 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 

och listor per den 26 februari 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-25 
Protokoll och listor 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152


	Kallelse förstasida
	Framtagande av ny vision för Leksands kommun
	Tjänsteutlåtande - Ny vision för Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut AU 2021-02-16 § 28
Framtagande av ny vision för Leksands kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Framtidens styrning, ledning och organisation av kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning
	Beslut AU 2021-02-16 § 25
Framtidens styrning, ledning och organisation av kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag - fastighetsutredning
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteutlåtande utredning Gata/Park
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Slutrapport - utredning av framtidens styrning  ledning och organisation av kommunens fastigheter 210128
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27


	Bostadsförsörjningsplan 2021-2025
	Beslut SB 2021-01-21
Bostadsförsörjningsplan 2021-2025
	Sida 1
	Sida 2

	Tjänsteutlåtande antagande Bostadsförsörjningsplan 2021-2025
	Sida 1
	Sida 2

	Bostadsförsörjningplan 2021-2025 antagandehandling
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28

	Uppföljning bostadsförsörjningsplan 2016-2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18


	Yttrande - Granskning av internprissättning inom kommunen
	Beslut AU 2021-02-16 § 27
Yttrande - Granskning av internprissättning inom kommunen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Tjänsteutlåtande granskning internfakturering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Missiv - KPMG Revisionens granskning av internprissättning inom kommunen
	Rapport från KPMG - Slutlig granskning av internprissättning inom kommunen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14


	Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende - Tällbergsbyarnas Golfklubb
	Beslut AU 2021-02-16 § 29
Begäran om förtida lösen av anläggningsarrende – Tällbergsbyarnas Golfklubb
	Sida 1
	Sida 2

	TJUT - Tällbergsbyarnas GK_2021-02-05
	Sida 1
	Sida 2

	Skrivelse från TGK, bilaga 1
	Anläggningsarrende, bilaga 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Tillägg till Anläggningsarrende, bilaga 3
	Bilaga 4

	Remiss - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler 
	REmissvar - frivillig moms
	Sida 1
	Sida 2

	Missiv - Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Promemoria Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20


	Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Tjänsteutlåtande anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021-03-08
	Sida 1
	Sida 2





