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Datum
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Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Torsdagen den 10 december 2020 kl. 18.30

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

Ärenden med förslag till beslut

1 Coronaviruset och Leksands kommun
Kommunstyrelsens ordförande informerar muntligen.

2020/324

2 Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2020.

2020/1224

3 Taxor och avgifter sociala sektorn 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg, i enlighet med 

förslaget
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands 

kommun för 2021 i enlighet med regeringens 
rekommendation för 2021.

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

2020/924
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4 Budget 2021-2023
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 

kr per skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och 

finansiella mål och ramarna för budget 2021-2023 samt 
investeringsbudget 2021-2024, med de förändringar som 
angetts ovan.

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av 
kommunsektorns nya ekonomiska situation inför 2022 utreda 
de nuvarande finansiella målen och återkomma med förslag 
till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.

4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till 
kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för 
personalen ska utformas och genomföras på lämpligast sätt 
utifrån de behov som finns. 

5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till 
ändringsbudget för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en 
budget i balans för 2022.

2020/478

5 VA-taxa 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2021, i 

enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

2020/1230

6 Avfallstaxa 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta avfallstaxa för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

2020/1231

7 Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med 

förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

2020/868
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8 Låneram för Leksands kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner 

kronor.

2020/478

9 Finanspolicy Leksands kommunkoncern
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern i enlighet 

med förslaget.

2019/1402

10 Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands 
kommun
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nuvarande miljömål gäller till och med den 31 december 

2021, förutsatt att fullmäktige inte beslutar om nya miljömål 
innan dess.

2019/1017

11 Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning – 
Arvodesberedning
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under 

tidsperioden 2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om 

arvoden, i enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska 

lämnas i sådan tid att förslag till beslut kan beredas av 
kommunstyrelsen inför slutligt beslut i fullmäktige i samband 
med att arvodesberedningen upphör, senast vid utgången av 
november 2021.

2020/796

12 Val av ledamöter till fullmäktigeberedning om arvoden
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2020/796
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13 Kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun, i 

enlighet med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då 

motsvarande reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 
10 juni 2013, § 68, upphör att gälla.

2019/1493

14 Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive 

ramverket i den lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter 

reglementet beslutat av fullmäktige 2009-06-15, § 70.

2020/1206

15 Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna – 
samverkansavtal
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, 

Rättvik och Vansbro kommuner om samverkan gällande 
gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 och ersätter 
tidigare avtal.

2020/1109

16 Dataskyddsombud för överförmyndaren
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för 

överförmyndaren i Leksands kommun. 

2020/1026

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
2/2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

2020/857
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18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 
§ socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2/2020
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna rapporteringen.

2020/856

19 Sammanträdesordning 2021
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastställa sammanträdesordning avseende 

kommunfullmäktige för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 18.30 om inte annat anges i 

kallelsen.

2020/1065

20 Avsägelser och fyllnadsval
Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

Per-Erik Ingels (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-10-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 88 Dnr 2020/1224

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-15
Delårsrapport per den 31 augusti 2020

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

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

granskning.

Beslutet skickas till
Revisionen och dess biträde
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
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Datum
2020-10-15

Referens

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson
Ann-Charlotte.Zackrisson@leksand.se

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 med årsprognos

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

Förslag till beslut
Att godkänna delårsrapporten.

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

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomiavdelningen
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Sammanfattning
Arbetet vägleds fortfarande av den av kommunfullmäktige i november 2012 antagna visionen för 
kommunen, Vision 2025, Verksamheten har under perioden i stor utsträckning präglats av covid-19. 
Coronapandemin har prövat verksamheterna men även påverkat de flesta kommuninvånare på ett 
eller annat sätt. I delårsbokslutet redovisar kommunen ett överskott på ca 29,6 mkr, och koncernen 
ett överskott på 43,3 mkr. Resultatet vid delår speglar inte fullt det prognostiserade årsresultatet då 
semesterlöneskulden ökar under hösten vilket kostnadsbelastar verksamheten löpnade. 

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

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

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

Kommunens vision
Arbetet vägleds visionen från 2012, Vision 2025, om att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”:

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Händelser av väsentlig betydelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet. 
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 

samt motverka missbruk och utanförskap. 
3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor. 
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

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

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

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

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

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

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

kommunala/regionala samarbeten. 

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

25 % (Övre 
kvartilen)

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

Väl godkänt Godkänt Icke godkänt

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

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

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

Mål och indikatorer 

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

För källan anges vilken 
myndighet/organisation 
som inhämtar data.

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

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

Resultat 
2019 Målnivå Målnivå Målnivå Källa

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

kvartilen) MFS

>51% 25-51% <25% Egen 
mätning

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAEkologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, andel %

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

Matsvinn Gästishallen, gram per 
portion

Varierar 
mellan 

20-35 gr/dag

Ingen 
mätning

<35 gr 35-70 gr >70 gr Egen 
mätning

Utveckling av sopsäcksvikt efter 
källsorteringsprojekt

Ingen 
förbättring

Ingen 
mätning

>10% 1-10% <1% Egen 
mätning

Förra året 
publicerades 

v.17

45 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

MFSAndel miljöbilar i 
kommunorganisationen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

96 % Ingen 
mätning

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKL/egen 
mätning

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i 
skolan

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

Elever i åk 4: Jag är ofta utomhus 
på rasterna

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

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

mätning

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
dricker alkohol

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

Åk 1 gymnasiet som uppger att de 
provat på narkotika

Våren 2021 3,1 % <3% 3-7% >7% ELSA

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

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

Placeringar antal, vuxna 
missbrukare

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

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCBKöp av vård för vuxna med 
missbruk, andel %

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

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

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

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

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

3. Höja måluppfyllelsen hos elever i våra skolor

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

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

Ingen 
mätning

62 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

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

88,5% 84,8% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
matematik

85,5% 87,2% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Elever i åk 6 med lägst betyget E i 
svenska

88,6% ≈100% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

73,3% 70,4% 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

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

73,3% Ingen 
mätning

<20% från 
100 %

>20-<40% 
från 100 %

>40% från 
100 %

Egen 
mätning

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

Hösten 2020 0,5 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

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

Hösten 2020 Ingen 
mätning

>5 – 5 till 5 <-5 Egen 
mätning

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Genomsnittlig betygspoäng – 
elever med gymnasieexamen

13,9 14,0 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Ingen 
mätning

65 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Skolverket/
SCB

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

Ingen 
mätning

Ingen 
mätning

<20% från 
100 %

>20-<35% 
från 100 %

>35% från 
100 %

Egen 
mätning

Maj 2021 29 % * 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

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

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

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

November 
2021

Ingen 
mätning

>6 2-6 <2 Egen 
mätning

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

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Okt/nov 81 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Socialstyrel
sen

Brukarbedömning särskilt boende - 
helhetssyn

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

Okt/nov 88 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Socialstyrel
sen

Brukarbedömning hemtjänst – 
helhetssyn (inkl LOV)

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

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

Antal brukare/kunder som erhållit 
förenklad handläggning

36 kunder 
aug 2020

Ingen 
mätning

>10 10-5 <5 Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

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

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

8,00
4,72 kort
3,28 lång

8,5 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SKLAndel sjukfrånvaro i kommunen 
totalt

8,00
4,72 kort
3,28 lång

8,5 <6% 6-8% >8% Egen 
mätning

79 79 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

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

79 79 >80 69-80 <69 Egen 
mätning

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

Andel elever på yrkesvux som 
kommer i egen sysselsättning

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

Andel elever på gymnasiets 
yrkesprogram som kommer i egen 
sysselsättning

November 
2020

Ingen 
mätning

>80% 60-80% <60% Egen 
mätning

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens

<73 73-217 >217 Företagskli
mat

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

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

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

37 % 41 % 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

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

37 % Ingen 
mätning

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

37 (avser 
2018)

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

Riksidrotts-
förbundet

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 
antal/inv 7-20 år

v. 40 avser 
2019

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

Antal besökare i kulturhuset 65 095 
(fysiska 
besök)

245 795 >250 000 220 000-
250 000

<220 000 Egen 
mätning

Rankingplacering i 
Naturvårdsverkets årliga mätning 
”Sveriges friluftskommun”

Plats 12, bäst 
i Dalarna, 

30,5 poäng 

Delad 1:a 
plats

<73 73-217 >217 Naturvårds
verket

Antal sidvisningar naturkartan 20 850 (jan-
aug)

7626 >15000 7500–
15000

<7500 Egen 
mätning

Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

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

Januari 2021 Ingen 
mätning

>75% 26-75% <26% Egen 
mätning

Andel inkomna ärenden lösta av 
kundtjänst

Januari 2021 Ingen 
mätning

>75% 31-75% <31% Egen 
mätning

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

0 h 4 h >6 h 2-6 h <2 h Egen 
mätning

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

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

Januari 2021 Ingen 
mätning

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKADelaktighetsindex

>70 45-70 <45 Egen 
mätning
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Kommentarer/analys till resultatet:

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

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

57 
(jämförande 
resultat finns 

ej ännu)

58 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAHandläggningstid från inkommen 
ansökan till beslut för bygglov, 
antal dagar

57 58 <40 40-70 >70 Egen 
mätning

Siffror släps 
23 september

4,49 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

InsiktTillämpning av lagar och regler 
(Företagsklimat, svenskt näringsliv)

Baseras på 
siffrorna som 
släpps 23 sep

75 >78 70-78 <70 Egen 
mätning

Siffror släps 
23 september 

3,15 25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

InsiktTjänstemännens attityd till 
företagande (Företagsklimat, 
svenskt näringsliv)*

Baseras på 
siffrorna som 
släpps 23 sep

58 >83 75-83 <75 Egen 
mätning

Antal bostäder som pågående 
detaljplaner möjliggör

400 100-150 
bostäder

50-100 
bostäder

0-50 
bostäder

Egen 
mätning

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

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

RKAAntal (under året) meter anlagda 
eller förbättrade cykelvägar

500 m 
(Myran)

80 m 
(Torget)

>1000 m 600-1000 
m

<600 m Egen 
mätning

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

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

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

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

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

Indikatorer Resultat 
delår 2020

Resultat 
2019

Målnivå Målnivå Målnivå Källa

Antal samverkansområden/delad 
resurs

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

v. 49 (avser 
2019)

– 4 (avser 
2018)

25 % (övre 
kvartilen)

50 % 25 % 
(lägsta 

kvartilen)

SCBNettopendling till kommun, andel 
(%)

v. 49 (avser 
2019)

– 4 (avser 
2018)

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

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

Åtgärder/planerade insatser:

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

Nyckeltal som påverkar det ekonomiska resultatet 
Förvaltningen-Sjukfrånvaro

4,47 4,54

3.05

6,83

4,72

3.32
2,82 2.66

4,33
3,28

VS UB SU SC Totalt
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

7,79 7,36

5.71

11,16

8,00

Kort frånvaro Lång frånvarao Totalen

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

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

Beläggning särskilt boende per månad 2020

98% 98%

95%

93%

88% 88%

91%

93% 93%

Jan Fe
b

Mars April Maj Juni
Juli

Aug
Se

pt
Okt Nov

Dec

Genomsn
itt

85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

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

Beläggning korttidsboende  

106% 109%

52% 52%

64%

92%

102%

82%

januari februari mars april maj juni juli augusti
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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

Utförda timmar och kundtid i hemtjänsten 2020

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

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

Ekonomiskt bistånd 2020

137
146 141

129 129 123

141

112

63 67 61 55 57 63
70

55

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Antal totalt Var av personer mellan 18-34 år

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

Antal arbetslösa som sökt ekonomiskt bistånd på grund av pandemin är tre personer under mars 
månad. Det är några flera ungdomar som inte fått sommarjobb som ligger med i juli månad. Än så 
länge syns ingen tydlig effekt av pandemin i form av ökat försörjningsstöd. 
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Placeringar vuxna 2020
Vuxna placeringar för missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation och konsultvård

2
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Missbruk Psykisk ohälsa Våld i nära relationer Konsultvård Totalt vuxna

Analys:
Antal placerade vuxna totalt i augusti månad är 12 personer vara sex rör missbruk. En ökning från 
årets början. 

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

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

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

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

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

Ekonomiska nyckeltal, utbildningssektorn

 Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 
prognos

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

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

Inskrivna barn/årsarbetare kommunal 
förskola, antal

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

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

98 566 102 286 110 140 108 814 112 200

Kostnad för kommunal gymnasieskola, 
kr/elev

128 168 133 135 133 074 136 523 135 000 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn

149 893 159 898 153 610 160 561 147 000

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

5 211 6 303 5 780 6 075 5 100

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

År Totalt antal elever som 
gick åk 9

Antal av dessa som valde 
Leksands gymnasium

Andel i procent

2020 180 118 65,6

2019 195 102 52,3

2018 161 86 53,3

2017 165 97 58,8

2016 185 102 55,2

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

In- och utskrivna på Arbetsmarknadsenheten (AME)

Inskrivna Utskrivna

Augusti 2020 117 66

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

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

Övrigt som inte är ett nyckeltal ännu men påverkar ekonomin

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

Mål Prognos

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

Kommentarer
Kommunens soliditet inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse har förbättrats flera år i rad, med undantag för 2018. Målet förväntas inte nås 
då soliditeten för 2020 beräknas uppgå till 11,2 % jämfört med snittet för perioden 2017–2019 som 
uppgår till 11,4 %.  Det är väsentligt att soliditeten inte blir negativ och för att upprätthålla en god 
soliditet i kombination med budgeterade investeringsnivåer krävs överskott i verksamheten. 

-4,3%
3,5%

8,0% 11,7% 10,7% 11,7% 11,2%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen

Mål Prognos

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

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

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

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

4. Sektorernas budgetföljsamhet

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

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

Avvikelse mot budget 2020 2019 2018

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

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

Kommentarer

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

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

Differens – 0,4 %

Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv
Leksands kommun uppfyller kommunallagens balanskrav. 

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

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

Utvecklingen i riket 
Sveriges kommuner och Regioner, SKR, konstaterar i sin Ekonomirapport maj 2020 att läget är kärvt 
och att lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. De 
strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför som av SKR tidigare uppskattats till cirka 
35-40 miljarder kronor på nationell nivå kvarstår. Andelen i arbetsför ålder minskar jämfört med de 
som är äldre än 65 år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför stora behov av effektiviseringar 
inom den offentliga sektorn i kombination med skattehöjningar för att kunna upprätthålla välfärden 
på dagens nivå.

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

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

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

Den globala pandemin covid-19 har påverkat samhället under större delen av 2020 och förväntas 
göra så under lång tid framöver. Världsekonomin har upplevt en exceptionellt snabb 
konjunkturnedgång, men där botten troligen har nåtts och vi kommer se en gradvis återhämtning. 
På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Den lågkonjunktur 

35



27

Sverige var på väg in i när covid-19 bröt ut förväntas bli både djupare och längre än vad vi räknade 
med vid samma tidpunkt förra året. 

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

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

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

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

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

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

37



29

Kommunala bolag 

Leksands bostäder AB

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

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

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

Måluppfyllelse
Mål Bedömd måluppfyllelse vid årets slut

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

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

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

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

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

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

Leksand Vatten AB

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

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

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

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

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

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

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

Objekt
Utfall 
201908

Budget 
2019

Prognos 
2019

Kommentar

Överföringsledning Tällberg-Övermo 15,0 25,5
    

29,7
Kostnad 64 mkr. 
Klart 2022

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

RESULTAREDOVISNING KONCERNEN (tkr)

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

Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

Not 1 Jämförelsestörande poster

Realisationsförlust försäljning av fastighet -5516

Vinst vid avyttring av exploateringsfastighet 1177

-4339
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr)

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

TILLGÅNGAR Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 690 401 670 254 1 190 672 1 170 752

Maskiner och inventarier 37 012 38 743 212 264 209 174

Pågående nyanläggning 161 593 148 293

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

Finansiella anläggningstillgångar 66 180 66 180 28 872 28 848

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

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter och förråd 52 548 47 449 53 759 48 701

Fordringar 97 011 115 901 118 905 122 565

Kassa och bank 177 796 147 758 178 035 147 796

Summa omsättningstillgångar 327 355 311 108 350 699 319 062

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 29 627 9 240 43 342 20 290

Resultatutjämningsreserv 60 646 60 646 60 646 60 646

Övrigt eget kapital 430 143 420 903 555 881 535 592

SUMMA EGET KAPITAL 520 416 490 789 659 869 616 528

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 51 377 49 590 51 377 49 590

Avsättningar för skatter 19 131 19 130

SUMMA AVSÄTTNINGAR 51 377 49 590 70 508 68 720

SKULDER

Långfristiga skulder 288 629 289 780 990 102 965 771

Kortfristiga skulder 260 526 256 127 223 621 225 110

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

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

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

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

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

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

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

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

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

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

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

ÅRETS KASSAFLÖDE 30 038 5 890 30 239 5 078

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

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

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen tillämpas. I år har dock Leksand valt att övergå 
till rekommendationen i enlighet med RKR R2 att redovisa intäkter när det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna som är förenliga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. Det 
innebär att de extra statsbidrag som beviljats under året har periodiserats från beslutstillfället och inte 
med 1/12 per månad. 

Resultatet den 31 augusti speglar inte förväntan på helårsresultatet då periodens resultat påverkas 
positivt av semesteruttaget som minskar semesterlöneskulden. Då matchningsprincipen inte tillämpas 
inom kommunal redovisning ger även kostnader i form av kommande löneavtalsökningar en positiv 
resultateffekt i delårsbokslut.   
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Tidigare har all vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar redovisats som jämförelsestörande 
poster. Nu redovisas endast större belopp (> 1 miljon kr) som jämförelsestörande poster. Tidigare års 
siffror är ändrade.

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

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

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

Avvikelse mot 
budget

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

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

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

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

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

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

Resultat och prognos 2020
Årets prognostiserade resultat på helår per den 31 augusti 2020 uppgår till 3,5 mkr, vilket är + 15 mkr 
jämfört med beslutad budget på -11,5 mkr. Prognosticerat resultat enligt balanskravsresultatet, det 
vill säga exklusive realisationsvinster, uppgår till 3,2 mkr (0,3 % av skatter och bidrag). Den 
prognosticerade avvikelsen mot budget för sektorerna uppgår till –1,9 mkr. 

Den stora skillnaden mellan utfall/resultat per augusti och helårsprognos är framförallt beroende på 
positiv förändring av semesterlöneskulden efter sommarsemestern. Skatteintäkter har prognostiserats 
enligt SKRs rapport i augusti 2020. Kommunen har även antagit att avsatta medel för lönerevision 
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kommer utnyttjas under året även om avtalen är prolongerade. Kommunen har även räknat med att 
erhålla 2,5 i ersättning på mkr för merkostnader för covid-19. 

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

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

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

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

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

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

Sociala sektorn (-3,5 mkr)
Sociala sektorn prognostiserar ett underskott på cirka 6 mkr exl ersättning för merkostnader p.g.a. 
covid-19.  Leksand har sökt ersättning för 4,1 mkr och har i prognosen räknat med att 2,5 mkr erhålls 
från Socialstyrelsen. Kommunen har följt anvisningarna och varit återhållsamma och kan ev komma att 
få ersättning för hela beloppet. Men då det samlade beloppet som kommuner och landsting ansökt 
om överstiger tillgängliga medel har ett lägre belopp tagits upp i detta skede. 

Sektorchef prognostiserar ett positivt utfall på ca 3 mkr för statsbidrag inom äldreomsorgslyftet samt 
utbildningsmedel som inte kunnat användas. Statsbidrag betalas tillbaka om de inte utnyttjas. 
Avdelning myndighet prognostiserar underskott på (9 mkr) som främst beror på ökad LOV samt fler 
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placeringar inom IFO. Äldreomsorg Särskilt boendes underskott (-3,2 mkr) beror till stor del på heltid 
som norm på Limsjögården. HSO visar på överskott då vikarier inte satts in vid frånvaro. 
Funktionshinder och Stöd LSS verksamheten går med ett positivt resultat på till följd av färre brukare 
inom personlig assistans och att verksamheten har anpassats efter behov. Under pandemin har även 
LSS stängt ner vissa verksamheter som ger ett positivt ekonomiskt utfall på 1,8 mkr. Öppenvårdens 
resultat prognostiseras till cirka 0,5 kr.

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

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

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

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

INVESTERINGSREDOVISNING

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

prognos/ budget

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

Nedan förklaras större avvikelser mot budget

Förvaltningsledning I första hand är det byggnationen i Tibble som inte kommer utnyttja hela anslaget 
i år, samt att reserven på 22 mkr inte kommer utnyttjas.  
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Samhällsutveckling, exklusive exploatering Avvikelsen beror framförallt på flertalet projekt som inte 
färdigställs i budgeterad takt, bland annat Tunsta och Käringberget. Andra försenade projekt är 
Limsjöänget och Moskogsvägen.  
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1 Sammanfattning 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

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

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 29,6 mkr, vilket är 11,9 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader inte 
har ökat i samma omfattning som vad skatteintäkterna, generella statsbidrag och 
utjämning gjort.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 3,6 mkr, vilket är 15,2 mkr högre än 
budget. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för 
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Årets 
nettokostnader bedöms bli ca 2,4 läger än budget samtidigt som skatteintäkterna, 
generella bidrag och utjämning förväntas öka med 11,7 mkr. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 3,2 mkr för 2020.   
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 
 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då tre av målen inte uppnås. Vår 
bedömning gällande Soliditeten för de tre senaste åren är att målet inte uppnås då 
utvärderingen gjorts på en tidigare period. I övrigt har vi inte funnit några indikationer på 
att kommunstyrelsens bedömning av prognosen skulle vara väsentligen felaktig.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål då endast 11 av målen har 
markerats som gröna. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några 
indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. 

2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
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2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
  

 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17 förutom vad gäller information om kommunkoncernen som skall redovisas under 
respektive avsnitt i delårsrapporten. Information om de kommunala bolagen och dess 
mål och resultat finns i ett eget avsnitt i förvaltningsberättelsen.  

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning där det framgår 
att utvärderingen av verksamhetsmålen i huvudsak sker i årsredovisningen efter som 
många indikatorer mäts efter delårsbokslutet och att de finansiella målen inte uppnås då 
prognosen visar att två av fem mål inte uppnås. 
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Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 
utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

3.2.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt fem finansiella mål för 2020 och i delårsrapporten redogör man 
för utfallet av målen. 
Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelsen (texterna är ej exakta citat). 

Mål Måluppfyllelse enligt delårsrapport 

Soliditeten, inklusive pensionsskulden 
redovisad som ansvarsförbindelse, 
ska årligen förbättras jämfört med 
föregående års rullande treårsperiod 

Soliditeten har varit ökande under flera år men 
2018 minskade soliditeten för att åter öka under 
2019 och förväntas öka till 11,2 %. Under 
treårsperioden 2016-2018 uppgår genomsnittlig 
soliditet till 10 %.  
Målet bedöms uppnås för året. 

Självfinansieringsgraden ska uppgå till 
100 % över budgetperioden 2019-
2022, samt varje enskilt år 

Den prognostiserade självfinansieringsgraden 
för perioden uppgår till 40 %.  
Målet avseende självfinansieringsgrad bedöms 
inte uppnås. 

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

För planperioden bedöms resultatet uppgå till     
-0,2 % och för 2020 till 0,3 %.  
Överskottsmålet bedöms inte uppnås.   

Sektorernas budgetföljsamhet Avvikelse mot budget prognosticeras till 1,9 mkr 
vilket motsvarar 0,2 % mot budgetar anslag. 
Målet om budgetföljsamhet bedöms uppnås. 

Verksamhetens nettokostnad skall 
inte öka snabbare än skatter och 
bidrag 

Prognosticerad ökning jämfört med utfall 2019 
uppgår till -0,4 % (dvs nettokostnaderna har ökat 
0,4 % mer än skatter och bidrag). 
Målet kring nettokostnadsökningen uppnås 
därmed inte. 
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Soliditeten för den senaste treårsperioden 2017-2019 uppgår till 11,37 % och i jämförelse 
med den senaste treårsperioden uppnås inte målet. 
Självfinansieringsgraden för 2020 omnämns inte i kommunens kommentarer men med 
hänsyn till de stora investeringar som genomförs når kommunen inte målet för 2020. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då tre av målen inte uppnås. Vår 
bedömning gällande Soliditeten för de tre senaste åren är att målet inte uppnås då 
utvärderingen gjorts på en tidigare period. I övrigt har vi inte funnit några indikationer på 
att kommunstyrelsens bedömning av prognosen skulle vara väsentligen felaktig.  

3.2.2 Verksamhetsmål 
Delårsrapporten innehåller ett avsnitt som avser verksamhetsmässig måluppfyllelse för 
god ekonomisk hushållning som återger de av KF beslutade målen.  
Kommunfullmäktige har fastställt 10 verksamhetsmål som ska var vägledande för 
kommunen för perioden 2020-2022. Till dessa mål finns det 51 indikatorer kopplade 
som följs upp under året. Verksamhetsmålen är följande:  
1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet.  
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och 

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

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

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

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

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

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

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

kommunala/regionala samarbeten.  
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Utvärderingen av målen visar att elva indikatorer har markerats gröna, sju har markerats 
gula och fyra har markerats röda. Övriga 29 har ingen markering och för dessa har ingen 
mätning eller utvärdering gjorts för perioden.  
I vissa fall har ingen mätning skett eller resultatet för målet har inte publicerats under 
perioden. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är 
förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål då endast 11 av målen har 
markerats som gröna. Gällande prognosen för år 2020 har vi inte funnit några 
indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av 
de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och 
landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska 
framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 3,2 mkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
RUR uppgår till 60,5 tkr 
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga noterade felaktigheter.  
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3.4 Resultaträkning 

 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 29,6 mkr, vilket är 11,9 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökar mindre än 
vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning gör under perioden.  
I jämförelse med en periodiserad budget är resultatet ca 20,0 mkr högre än budget. 
Som framgår ovan ökar verksamhetens nettokostnader 1,6 %. Skatteintäkter och 
statsbidrag har ökat med 3,6 %. 
Verksamhetens intäkter är ca 12 mkr lägre än föregående år och verksamhetens 
kostnader är ca 7 mkr lägre än föregående år.  
- Försäljningsintäkter har totalt minskat ca 4,3 mkr. Försäljning till andra kommuner 

har i år minskat 1,9 mkr och bidragen har minskat med 4,9 mkr. Minskningen av 
bidrag avser främst Migrationsverket med 10,0 mkr men även bidrag från AMS med 
3,8 mkr. Bidrag från Skolverket har ökat med 2,2 mkr och övriga bidrag där bidrag 
för sjuklönekostnader ingår har ökat med 8,8 mkr. 

- Minskningen av verksamhetens kostnader beror på att personalkostnader har 
minskat med ca 3,7 mkr. Någon upplupen lön för årets avtalsrörelse har inte tagits 
upp som kostnad i bokslutet. Den lägre kostnaden hänförs främst till timanställda och 
lägre kostnader för frånvarotid. Kostnader för köp av verksamhet från andra utförare 
har ökat med ca 8,7 mkr.  

- I delårsbokslutet är utfallet enligt SKL:s prognos för skatteintäkter 2019 och 2020 
ca 17,2 mkr lägre än kommunens budget. Övriga bidrag från staten samt 
fastighetsavgiften är ca 18,4 mkr högre än budget. Skatteintäkter och bidrag har 
därmed påverkat delårsbokslutet positivt med totalt ca 1,2 mkr jämfört med budget. 
Skatteintäkter och bidrag har ökat med ca 21,5 mkr jämfört med föregående år. Av 
årets förändring är det 12,8 mkr som avser generella bidrag från staten med som 

Belopp i mnkr
Utfall         

2020-08-31
Utfall         

2019-08-31
Prognos 

2020
Budget 

2020
Utfall        

2019-12-31

Verksamhetens nettokostnader -598,1 -588,5 -944,5 -946,9 -897,8 

Förändring i %, jmf med föregående år 1,6% 2% 5,2% 5,5% 0,8%

Skatteintäkter och statsbidrag 624,7 603,2 947,2 935,5 904,3

Förändring i %, jmf med föregående år 3,6% 3% 4,7% 3,5% 3,1%

Finansnetto 3,0 3,0 0,9 -0,2 2,7

Årets resultat 29,6 17,7 3,6 -11,6 9,2

Nettokostnader i relation till skatteintäkter 
och bidrag % 95,7 97,6 99,7 101,2 99,3
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utbetalats på grund av pandemin. Leksands kommun har valt att periodisera 
intäkten från utbetalningsmånad enligt RKRs förslag till intäktsredovisning inför 
delårsbokslutet. 

- I delårsbokslutet redovisas jämförelsestörande poster med -4,3 mkr. I posten ingår 
resultat från försäljning av materiella anläggningstillgångar och exploaterings-
fastigheter. 

Kommunens årsprognos uppgår till 3,6 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året. I jämförelse med budget är det en förbättring 
med 15,1 mkr. Verksamhetens kostnader beräknas bli 2,4 mkr lägre än budget. 
Skatteintäkter och bidrag förväntas överstiga budget med netto 11,7 mkr. Detta 
tillsammans med ett förbättrat finansnetto med 1,1 mkr ger ett bättre resultat om 15,1 
mkr. 
Sektorerna prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,9 mkr. Förra året 
uppgick prognosen till -25,6 mkr och utfallet till 7,9 mkr. De största positiva avvikelserna 
finns för verksamhetsstöd med 3,5 mkr, Samhällsutveckling till 2,9 mkr. Negativ 
avvikelse finns med 3,5 mkr för Sociala sektorn och med 1,1 mkr för Politik och 
kommunledning. 

3.5 Balansräkning  
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse med föregående års 
delårsbokslut och årsbokslut. 

 
Balansomslutningen har ökat under året och påverkas av att årets investeringar uppgår 
till ca 50 mkr och årets avskrivningar till ca 27 mkr. Exploateringsfastigheter ökat trots 
årets försäljning. Kortfristiga fordringar minskar genom lägre kundfordringar men högre 
fordringar på staten och mer upplupna intäkter. Likvida medel ökar tack vare det 
positiva resultatet för perioden. 

2020-08-31 2019-12-31 2019-08-31
Balansomslutning 1 120,9 1 086,3 1 030,8
Redovisat eget kapital 520,4 490,8 499,2
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 156,3 126,7 127,2
Redovisad soliditet 46% 45% 48%
Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse 14% 12% 12%
Omsättningstillgångar 327,4 311,1 257,6
Långfristiga skulder 288,6 289,8 289,8
Kortfristiga skulder 260,5 256,1 192,5
Balanslikviditet 126% 121% 134%

Belopp i Mkr

Kommunen
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Upplupna personalkostnader minskar i delårsbokslutet med ca 10 mkr samtidigt som 
det i år redovisas en förutbetald intäkt för erhållna skatteintäkter och intäkter på grund 
av pandemin med totalt ca 22 mkr. Förutbetalda kostnader i övrigt minskar med ca 10 
mkr. 
Leksands kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 207,2 mkr inklusive 
exploateringsfastigheter. Till och med augusti har kommunen investerat 57,4 mkr.  
Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 128,0 mkr vilket visar på att 
79,7 mkr inte kommer att användas under året. Det beror främst på förskjutningar i 
tidsplaner i flera projekt samt att en reserv på 22 mkr inte kommer att nyttjas. 

3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
Kommentar 
I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter: 

 Leksands Vatten AB, 100% 

 Dala Vatten och Avfall AB, 25 % 

 Leksandsbostäder AB, 100% 

Vi har inte utfört den legala revisionen av dessa bolag, utan enbart tagit del av 
inrapporterade balans- och resultaträkningar. 
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Prognosen påverkas av att kommunens resultat kommer att bli lägre till årsbokslutet 
och att Leksands Vatten AB redovisar ett underskott i år. 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att 
belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och 
balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.  

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av redovisningsprinciper 
inom dotterföretagen under året.  

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKRs rekommendationer.  
 
Leksand den 11 november 2020 
 
 
 
Margareta Sandberg    David Bäcker 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB      KPMG AB 

Kommun/Bolag mkr Resultat 2020-08-31 Prognos helår
Leksands kommun 29,5 3,6

Leksand Vatten AB -2,1 -9,3

Dala Vatten och Avfall AB 0 0

Leksandsbostäder AB 16 14
43,4 8,3
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Sammanträdesdatum
2020-10-26

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 89 Dnr 2020/924

Taxor och avgifter inom sociala sektorn 2021

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

Sektorns bedömning
Maxtaxan inom äldreomsorgen i Leksands kommun årligen regleras från 1 
januari i enlighet med vad som följer av förslag från regeringen. Den nya 
nivån för maxtaxan 2021 är ännu inte fastställd nationellt (maxtaxan för 
2020 är 2 125 kronor).
Sektorn bedömer att inte reglera måltidsavgifterna då konsumentprisindex 
för 2020 är mindre än 0,4 procent för första halvåret. En höjning skulle inte 
få någon effekt. En ny översyn kommer att göras inför varje nytt år.
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS) höjs utifrån Dalatrafiks 
biljettkostnader.
Övriga avgifter exempelvis för kost höjs inte.
Ändrade avgiftsnivåer från 1 januari 2021 föreslås enligt nedan.

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

228 kr/mån 290 kr/mån 

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

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat 
2020-08-25, § 10
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
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Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

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

förslaget.
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 

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

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 10 Dnr 2020/924

Taxor och avgifter sociala sektorn 2021

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

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

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

228 kr/mån 290 kr/mån 

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

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-18
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Utskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta nya avgiftsnivåer inom vård och omsorg i enlighet med förslaget
2. Fastställa maxtaxa inom äldreomsorgen inom Leksands kommun för 

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

tidigare maxtaxa.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-18

Referens
Dnr 2020/924  

Sociala sektorn
Ulrika Gärdsback, 

Taxor och avgifter inom vård och omsorg 2021

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

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

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

228 kr/mån 290 kr/mån 

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

525 kr/mån 546 kr/månad

Maxtaxan inom 
äldreomsorgen 2 125kr/månad Enligt det fastställda 

nationella belopp när detta 
beslutas

Förslag till beslut

1. Godkänna sektorns förslag

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

Dnr 2020/924
Sida
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avgiftshandläggare Eija-Lisa Lehtola
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§ 90 Dnr 2020/478

Budget 2021-2023 

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till 
budgetramar för åren 2021-2023 baserar sig på tidigare beslutade ramar för 
2020-2022 inklusive de åtgärder som ingick där. Justeringar har gjorts för 
ändrade volymer (fler/färre barn/elever/äldre) inom verksamheterna i 
utbildningssektorn samt i den sociala sektorn. Budgeten har även justerats 
för aktuella kapital- och lönekostnader samt pensioner.
Förvaltningens förslag präglas av den osäkerhet som den globala ekonomin 
har medfört avseende både skatteintäkter och kommunens verksamhet. 
Bland annat har inte de besparingar och effektiviseringar som beslutades av 
kommunfullmäktige förra året inte fullt ut kunnat implementeras och mot 
bakgrund av detta anser förvaltningen att inga nya besparingar bör läggas för 
2021. Kommunen har avsatt delar av tidigare års överskott i en 
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjämna 
konjunktursvängningar, totalt omfattar reserven 60,6 miljoner kronor. 
Underskottet för 2021 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven.
Vid dagens sammanträde presenterar Alliansen (Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna) sitt förslag till budget 2021-2023.

Alliansens bedömning 
Alliansen delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den 
pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt 
med ytterligare besparingar i kommunens verksamheter. Dock behöver 
nödvändiga volymjusteringar göras utifrån förändringar av antal barn, elever 
och äldre i våra verksamheter. Vi ser vikten av att snarast inleda arbetet med 
att genomlysa både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att 
identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år. 
Den pågående pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är 
mycket viktig och efterfrågad. Under det gångna året har vi sett nya 
arbetssätt och metoder inom både politik och förvaltning. Vi har fått anpassa 
en del av det vi gör, men vi har även haft starkt fokus på att de större 
utvecklingsprojekten som t ex fortsatt byggande av bostäder, sporthall och 
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ett nytt särskilt boende har prioriterats. Med den osäkerhet som råder om 
bl.a. den ekonomiska utvecklingen så är det viktigare än någonsin att 
använda de resurser – både personella och finansiella – på bästa sätt. Vi 
kommer därför föreslå kommunstyrelsen att under 2021 ha fem särskilda 
fokusområden – grundskola, LSS, miljö, digitalisering och arbetsmiljö. 
Dessa områden är av stor vikt för att vi ska vara en attraktiv kommun som vi 
är och fortsatt vill vara. Dessa fokusområden kompletterar arbetet med den 
av kommunfullmäktige beslutade visionen och de tio beslutade målen. 
Arbetet med dessa fokusområden innebär djupare kunskapsinhämtning, 
uppföljning och förstärkt dialog mellan KS/utskotten och 
förvaltningen/sektorerna inom just dessa områden.
Vi föreslår att det friskvårdsbidrag som finns med i förvaltningens förslag 
ytterligare utreds och därför minskas den budgetposten till 500 000 kronor 
för 2021. Anledningen till att en utredning behövs är att se över hur 
kommunen med ett friskvårdsbidrag kan minska sjukskrivningarna och vilka 
andra åtgärder som behövs för att minska sjuktalen. I enlighet med den 
fastighetsutredning som gjorts av förvaltningen tillförs 500 000 kronor under 
2021 för att skapa en tjänst som fastighetschef/lokalstrateg.
Som det står i förvaltningens förslag har kommunen med anledning av de 
höga ambitioner ett stort investeringsbehov. Detta gör det extra viktigt med 
en budget i balans kommande år för att ekonomiskt kunna genomföra våra 
ambitioner. Det är även viktigt att vi har en gedigen process för själva 
besluten kring våra satsningar. Allmänna utskottet har därför redan gett 
förvaltningen i uppdrag att under våren 2021 redovisa förslag på en 
förbättrad investeringsprocess.
Därför förslås att ett antal objekt lyfts ut ur förvaltningens förslag till 
investeringar för att sedan kunna redovisas, bedömas och beslutas i enlighet 
med de nya rutinerna. Det avser nytt särskilt boende Edshult, förskolorna 
Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn 
Finnviken.
Alliansen prioriterar dock redan nu 14 miljoner kronor under åren 2021-2024 
för investeringar inom grundskolan främst syftande till en bättre arbetsmiljö 
för både medarbetare och elever.

Beslutsunderlag
Alliansens förslag till budget 2021-2023, daterad 2020-10-26
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12, 
§ 57
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-30
Kompletterande tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-16
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Förvaltningens förslag till mål och budget 2021-2023 inklusive 
investeringsbudget 2021-2024

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Per Wiman (KD) och Aarno 
Magnusson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2020-2023.

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

skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella mål 

och ramarna för budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024, 
med de förändringar som angetts ovan.

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 
ekonomiska situation inför 2022 utreda de nuvarande finansiella målen 
och återkomma med förslag till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.

4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till 
kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för personalen ska 
utformas och genomföras på lämpligast sätt utifrån de behov som finns. 

5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget 
för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.

Deltar inte i beslutet
Viktor Zakrisson (S), Ingrid Rönnblad (S), Jan-Olof Karlsson (S), Andreas 
Ruuth (SD), Inga Westlund (V), Jimmy Karlsson (BP) deltar inte i 
ovanstående beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Lotta Zackrisson
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Datum
2020-09-30

Referens

Verksamhetsstöd
Ann-Charlotte Zackrisson

Mål och budget 2021-2023

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

 2021: - 12,4 mkr 

 2022: - 8,3 mkr

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

Förslag till beslut

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

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

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

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

Datum
2020-09-30 Referens Sida

2(2)

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

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

Uppdaterad skatteunderlagsprognos 

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

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

Äldreomsorgsatsningen är medräknad i förvaltningens underlag

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

Heltid som norm

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

Justering investeringar

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

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

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

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

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

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

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

Leksands kommun fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och pandemin har lärt oss att bli än mer 
digitala och att arbeta på distans. Under året har dock mycket planerat utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka och vi behöver fortsätta utveckla våra verksamheter med hjälp av ny teknik och digitalisering. 
För att klara ekonomin behöver vi prioritera, se över arbetssätt och hitta nya samarbeten och 
samverkanslösningar med andra aktörer. Förvaltningen är också i behov av en ny vision som pekar ut 
färdriktningen framåt och möjliggör fortsatt planering av verksamheterna.  

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

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

Den uppskjutna lönerörelsen för flera avtalsområden skapar viss osäkerhet vad gäller 
planeringsförutsättningar. Budgeten har tagits fram med hänsyn taget till löneutveckling på cirka 2 %, 
volymförändringar och den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i augusti 2020. I detta 
planeringsdokument har fokus lagts på 2021 då förutsättningarna för 2022-2023 är mycket osäkra.  
Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar i nuläget riskerar möjligheten att nå visionen 
och de av fullmäktige uppsatta målen. 

1.1  Verksamhetsmål 
Följande verksamhetsmål antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och är vägledande för kommunens 
arbete under perioden 2021-2022: 

1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet. 
2. Öka medborgarnas välmående och trygghet genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa 

samt motverka missbruk och utanförskap. 
3. Höja måluppfyllelsen hos eleverna i våra skolor. 
4. Fortsätta fokusera på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i 

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

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

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

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

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

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

samarbeten. 

1.2 Konjunktur och omvärld – ekonomiska läget i Sverige 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) konstaterar i sin ”Ekonomirapport maj 2020” att läget är 
kärvt och att lågkonjunkturen dröjer sig kvar ända till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. De 
strukturella utmaningar som hela välfärdssektorn står inför som av SKR tidigare uppskattats till cirka 
35-40 miljarder kronor kvarstår. Andelen i arbetsför ålder minskar jämfört med de som är äldre än 65 
år och yngre än 19 år. Båda dessa faktorer medför stora behov av effektiviseringar inom den offentliga 
sektorn i kombination med skattehöjningar för att kunna upprätthålla välfärden på dagens nivå.
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Att genomföra planerade investeringar i skolor, äldreboenden, bostäder och VA-nät är viktigt för att 
inte spä på konjunkturnedgången ytterligare. 

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

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

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

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

1.3.2 Befolkning 
Leksands kommun har utgått från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) befolkningsprognos för att 
beräkna framtida demografiska förändringar. I år har vi gjort en nedskrivning av prognosen mot 
bakgrund av att befolkningsökningen stannat av under 2019 och första halvan av 2020. Med demografi 
avses befolkningens storlek och sammansättning. För en kommun är bland annat ålder, inkomst och 
sysselsättningsgrad hos kommuninvånarna viktiga faktorer att ta hänsyn till vid den ekonomiska 
planeringen av verksamheten.  

Befolkningsmängden beräknas per den 1 november varje år och det är datumet året innan nuvarande år 
som styr vilken kommun en individ betalar skatt i. Utgångspunkten i de ramar som lagts är en 
befolkning på 15 905 invånare. 

Enligt SCB:s prognoser ökar antalet invånare som är 65 år och äldre samt barn och unga. De 
åldersbetingade demografiska utmaningarna blir än mer omfattande de kommande 15 åren för att 
sedan stabiliseras på en konstant hög nivå. I praktiken innebär det att varje person i åldern 20-64 år 
måste försörja, förutom sig själv, minst en person till. Denna trend finns på riksnivå och är för 
Leksands kommun en än större utmaning, då kommunen är bland de 25 % som har den minst 
gynnsamma försörjningskvoten.  
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1.3.3 Kostnadsstruktur 
En helt avgörande faktor för kommunens ekonomi är hur verksamheternas nettokostnader utvecklas. 
Skatteintäkterna och de statliga generella bidragen ska räcka till att finansiera den löpande 
driftverksamheten, avsättningar till framtida pensionsåtaganden, räntor och avskrivningar.  

De delar av bruttokostnaderna som inte täcks av specifika verksamhetsintäkter såsom avgifter och 
riktade statsbidrag ska finansieras via skatter och övriga generella statsbidrag. Om nettokostnaderna 
ökar snabbare än skatter och bidrag försämras kommunens ekonomi, behovet av lånefinansiering ökar 
och handlingsfriheten begränsas. En sådan utveckling är allvarlig och på sikt ohållbar.  
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2.  Förslag till budget
2.1 God ekonomisk hushållning och finansiell måluppfyllelse 

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

2% -0,3%

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

2,2% 2,3%

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

100% 29%

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

Tabell 1. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunens finansiella mål har tagits fram utifrån lagkravet om god ekonomisk hushållning. Det 
innebär bland annat att varje generation ska stå för sina kostnader, och att framtida generationer ska få 
samma offentliga service. För att nå detta krävs ett ekonomiskt överskott och att investeringar görs 
inom den ekonomiska ramen. Självfinansieringsgraden är mycket låg under perioden. Det är dock 
rimligt att även bedöma självfinansieringen exklusive byggnationen av nya särskilda boenden, 
eftersom detta är investeringar som minskar andra kostnader bland annat hyra. Lyfts Tibbe och Edshult 
ur kalkylen ovan hamnar självfinansieringsgraden på ca 60 %.   

Under budgetperioden kommer kommunen inte att nå resultatmålet om 2 % överskott utifrån de 
förutsättningar som ni ligger. Givet bortfall av statsbidrag i form av införandebidrag samt ökad avgift 
inom LSS är det precis att målet om att verksamhetens kostnader ska öka långsammare än skatterna 
nås under perioden. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förväntas sjunka under kommande år 
som följd av underskott. På sikt krävs återigen överskott minst i nivå med det finansiella målet.  

2.2 Resultatutjämningsreserv (RUR) och återställning av negativt 
balanskravsresultat 

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Leksands kommun hade avsatt 60 mkr till RUR vid ingången av 2020. Leksands 
kommun följer SKR:s vägledning för att avgöra om RUR får disponeras eller inte. Det innebär att 
utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket jämförs med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Bedömningen är att reserven kommer kunna användas 2021-2022.
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Balanskravsutredning, mkr 2019 2020 2021 2022 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen 9,2 3,3 -12,4 -8,3 0,6
Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9,1 3,3 -12,6 -8,3 0,6
Tidigare avsatt till resultatutjämningsreserv 60,6 60,6 60,6 48,0 40,4
Ianspråktagande av resultatutjämningsreserven 0,0 0,0 12,6 7,6 0,0
Årets balanskravsresultat 9,1 3,3 0,0 0,0 0,6
Balanskravsresultat att återställa från tidigare år  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa resultatutjämningsreserv  60,6 60,6 48,0 40,4 40,4

Tabell 2. Balanskravsutredning  

2.3  Budgetförutsättningar 
Budgeten är framtagen utifrån följande faktorer: 

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

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

Oförändrat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) 
Inför 2020 höjdes PO-pålägget från 39,17 % till 40,15 % enligt SKR:s rekommendation. Detta beror 
på höjda pensionskostnader inom kommunerna. Detta ökar verksamhetens kostnader med totalt 4,4 
mkr, men ger en intern finansiell intäkt som ska täcka de faktiska pensionskostnaderna. Pålägget ligger 
kvar på samma nivå 2021. 

Pensionsskulden påverkar negativt 
Löpande pensionsutbetalningar budgeteras centralt och görs utifrån kommunens ansvarsförbindelse, 
som med nuvarande regelverk redovisas utanför balansräkningen. Vid ingången till 2020 väntas 
skulden uppgå till 364 mkr för att vid utgången av 2022 ha sjunkit till 346 mkr. Pensions-
utbetalningarna är på cirka 25 mkr per år inklusive löneskatt, vilket påverkar kommunens resultat och 
likviditet negativt. Enligt ett nytt regelverk föreslås att skulden framöver ska redovisas i 
balansräkningen och det är av denna anledning som kommunen räknar sin soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen. Justering av prognosparametrar för beräkning av pensioner har gjort med 
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anledning av covid-19. Det finns indikationer på att kostnaderna sjunker med upp till 8 % under 2021 
till följd av detta. 

Volymjusteringar för sociala sektorn och utbildningssektorn 
Sociala sektorn och utbildningssektorn får justeringar i budgetramen utifrån förändringar i respektive 
åldersklass för berörd sektor. Ökar eller minskar antalet äldre i åldrarna 65 år och uppåt förväntas även 
omsorgsbehovet öka eller minska och således även kostnaderna inom sociala sektorn. Samma sak 
gäller för barn i förskole- och skolålder. Justeringar görs även för ökade kostnader inom social sektorn 
och i form av särskilt stöd inom grundskolan. Förgymnasieskolan justeras volymerna över åren för att 
minska ryckigheten i planeringsförutsättningar. 

Kostnadsutjämningssystem för LSS 
Inom Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) finns ett 
kostnadsutjämningssystem som är helt skiljt från det ordinarie utjämningssystemet för kommuner. 
Prognosen för 2020 i LSS-utjämningssystemet visar att Leksand ska betala en utjämningsavgift på 
31,5 mkr. Denna avgift har ökat med 3-4 mkr årligen sedan 2014. Kostnadsförändringar i 
utjämningsavgifterna beror till stora delar på relativa ändringar mellan kommunerna.  

Kostnader för avskrivningar och räntor 
Avskrivningar och räntekostnader är något som påverkar resultatet under lång tid framöver och svåra 
att påverka på kort sikt. De närmaste åren ökar avskrivningarna på grund av stora investeringar. 

Kommunen har de senaste åren haft en stor mängd lån till rörliga räntor och korta bindningstider, 
vilket har varit mycket gynnsamt tack vare det låga ränteläget. Vartefter räntorna troligen stiger 
framöver ökar också kommunens räntekostnader. Till 2022 beräknas räntekostnaderna öka framförallt 
på grund av ökade lån men även högre räntor. Utöver detta tillkommer ränta för äldreboendet Tibble, 
samt för den nya sporthallen. De finansiella intäkterna avser utdelningar och borgensavgifter från de 
kommunala bolagen som förväntas öka något under perioden.  

2.4 Resultatbudget 
För åren 2021-2023 föreslås följande budget gälla. Budgeten är baserad på tidigare års händelser, 
ekonomiska läget i omvärlden och i Leksand, framtida utmaningar för verksamheterna och för 
kommunen i stort, politiskt satta mål och vision. 
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Mål och Budget 2020-2022 (Mkr) Utfall 2019
Budget 
2020

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023

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

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

Tabell 3. Resultatbudget 2021-2023 (mkr). 

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

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

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

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

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

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

2021 2022 2023 2024 TOTALT

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

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

Kommande år finns stora investeringsbehov både i kommunen och i de kommunala bolagen utifrån 
den bostadsförsörjningsplan som gäller för åren 2016-20. Planen innebär betydande nybyggnationer av 
bostäder och en omfattande utbyggnad av infrastrukturen med investeringar på 550-700 mkr. 
Bostadsförsörjningsplanen är en betydelsefull del av kommunens utveckling mot vision 2025 men 
innebär också stora finansiella utmaningar för kommunkoncernen. 

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

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

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

Kommunen har ett finansiellt mål om förbättrad soliditet. För att nå detta mål krävs minst ett 
nollresultat i driften och investeringar klaras utan nya lån. Även ansvarsförbindelsen för pensionsskuld 
intjänad före 1998 påverkar soliditeten negativt. Ansvarsförbindelsen minskar med de årliga 
utbetalningarna, men indexeras uppåt och kan även öka på sikt som följd av beräknad ökning av 
medellivslängden. En positiv soliditet är ett kommande lagkrav. Kommunens egna kapital minskar 
med summan av ansvarsförbindelsen om förslaget på att föra in den i balansräkningen genomförs. 
Därav beräknas soliditeten även inklusive ansvarsförbindelsen.  

2.6  Kommunkoncernen 
I kommunkoncernen ingår även Leksandsbostäder AB, Leksand Vatten AB och Brandkåren Norra 
Dalarna. Det sistnämnda redovisas dock under sektor samhällsutveckling inom primärkommunen.  

ENHET
Utfall 
2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

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

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

Det kommer vara svårare att nå överskott inom koncernen vilket innebär en lägre koncernsoliditet. 
Detta beror främst på att resultatet sjunker för Leksandsbostäder AB som följd av högre räntor och 
nybyggnationer och att Leksand Vatten AB budgeterar underskott som hanteras med obeskattade 
reserver, eget kapital och höjningar av taxor. 

Under perioden 2021-2024 beräknas cirka 900 mkr investeras totalt i koncernen. Förutom bostäder och 
lokaler som äldreboenden och förskola samt sporthall görs stora investeringar i infrastruktur, 
vattenhantering och exploatering. Det sker en fortsatt upprustning av Va-nätet och en utbyggnad av 
verksamhetsområden. Exempel på områden som byggs ut är Heden, Styrsjöbo, Laknäs och Östanhol.  

ENHET
Utfall 
2019

Plan 
2020

Plan 
2021

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024 

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

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

Fram till 2022 beräknas koncernskulden ha ökat till cirka 1 500 mkr. Skuldökningen leder till högre 
räntekostnader som måste hanteras inom resultatet.  
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3. Sammanfattning 
Leksands kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och det kommer att krävas både 
strukturella förändringar och nya arbetssätt för att hantera dessa. Det besparingsuppdrag förvaltningen 
fick kommer inte att räcka om kommunen ska fortsätta utvecklas i riktning mot vision 2025. För det 
krävs ytterligare resultatförbättringar på cirka 15 mkr per år. Osäkerheterna under planeringsperioden 
är mycket stora framförallt vad gäller den globala ekonomi och konsekvenser på skatter och 
statsbidrag, men även lågkonjunkturens påverkan på kommunens verksamhet. Med liggande förslag 
kommer förvaltningen nå ett plusresultat 2022 men det finns inga marginaler i det budgetförslag som 
presenteras. Ser man till det prognostiserade utfallet 2020 där kommunerna kompenserats med extra 
statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader och verksamheten inom många områden har gått på 
absolut minimum, kan man konstatera att de kommer bli tufft att klara de ramar som nu ligger. 
Utrymme saknas för att bedriva nödvändig utveckling inom strategiska områden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Gata Park

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

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

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

Upprustning lekplatser 1 000 1 000

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

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

Fastigheter

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

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

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

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

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

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

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

Summa förvaltningsuppdraget 14 560 18 230 12 560 12 880 58 230
TOTALT NETTOINVESTERINGAR 14 560 18 230 12 560 12 880 58 230
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Datum
2020-10-26

Referens
Dnr 2020/478  

Alliansen i Leksand
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna

Mål och Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningens förslag till 
budgetramar för åren 2021-2023 baserar sig på tidigare beslutade ramar för 
2020-2022 inklusive de åtgärder som ingick där. Justeringar har gjorts för 
ändrade volymer (fler/färre barn/elever/äldre) inom verksamheterna i 
utbildningssektorn samt i den sociala sektorn. Budgeten har även justerats 
för aktuella kapital- och lönekostnader samt pensioner.
Förvaltningens förslag präglas av den osäkerhet som den globala ekonomin 
har medfört avseende både skatteintäkter och kommunens verksamhet. 
Bland annat har inte de besparingar och effektiviseringar som beslutades av 
kommunfullmäktige förra året inte fullt ut kunnat implementeras och mot 
bakgrund av detta anser förvaltningen att inga nya besparingar bör läggas för 
2021. Kommunen har avsatt delar av tidigare års överskott i en 
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna utjämna 
konjunktursvängningar, totalt omfattar reserven 60,6 mkr. Underskottet för 
2021 föreslås täckas av resultatutjämningsreserven.

Alliansens bedömning 
Alliansen delar förvaltningens bedömning att det, mot bakgrund av den 
pågående pandemin och de stora osäkerhetsfaktorer som följt, inte är aktuellt 
med ytterligare besparingar i kommunens verksamheter. Dock behöver 
nödvändiga volymjusteringar göras utifrån förändringar av antal barn, elever 
och äldre i våra verksamheter. Vi ser vikten av att snarast inleda arbetet med 
att genomlysa både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att 
identifiera lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år. 
Den pågående pandemin har tydligt visat att kommunens verksamhet är 
mycket viktig och efterfrågad. Under det gångna året har vi sett nya 
arbetssätt och metoder inom både politik och förvaltning. Vi har fått anpassa 
en del av det vi gör, men vi har även haft starkt fokus på att de större 
utvecklingsprojekten som t.ex. fortsatt byggande av bostäder, sporthall och 
ett nytt särskilt boende har prioriterats. Med den osäkerhet som råder om 
bl.a. den ekonomiska utvecklingen så är det viktigare än någonsin att 
använda de resurser – både personella och finansiella – på bästa sätt. Vi 
kommer därför föreslå kommunstyrelsen att under 2021 ha fem särskilda 
fokusområden – grundskola, LSS, miljö, digitalisering och arbetsmiljö. 
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Dessa områden är av stor vikt för att vi ska vara en attraktiv kommun som vi 
är och fortsatt vill vara. Dessa fokusområden kompletterar arbetet med den 
av kommunfullmäktige beslutade visionen och de tio beslutade målen. 
Arbetet med dessa fokusområden innebär djupare kunskapsinhämtning, 
uppföljning och förstärkt dialog mellan KS/utskotten och 
förvaltningen/sektorerna inom just dessa områden.
Vi föreslår att det friskvårdsbidrag som finns med i förvaltningens förslag 
ytterligare utreds och därför minskas den budgetposten till 500 tkr för 2021. 
Anledningen till att en utredning behövs är att se över hur kommunen med 
ett friskvårdsbidrag kan minska sjukskrivningarna och vilka andra åtgärder 
som behövs för att minska sjuktalen. I enlighet med den fastighetsutredning 
som gjorts av förvaltningen tillförs 500 tkr under 2021 för att skapa en tjänst 
som fastighetschef/lokalstrateg.
Som det står i förvaltningens förslag har kommunen med anledning av de 
höga ambitioner ett stort investeringsbehov. Detta gör det extra viktigt med 
en budget i balans kommande år för att ekonomiskt kunna genomföra våra 
ambitioner. Det är även viktigt att vi har en gedigen process för själva 
besluten kring våra satsningar. Allmänna utskottet har därför redan gett 
förvaltningen i uppdrag att under våren 2021 redovisa förslag på en 
förbättrad investeringsprocess.
Därför förslås att ett antal objekt lyfts ut ur förvaltningens förslag till 
investeringar för att sedan kunna redovisas, bedömas och beslutas i enlighet 
med de nya rutinerna. Det avser nytt särskilt boende Edshult, förskolorna 
Igelkotten och Rosen, matsalar vid Gästis och Åkerö skola samt båthamn 
Finnviken.
Alliansen prioriterar dock redan nu 14 mkr under åren 2021-2024 för 
investeringar inom grundskolan främst syftande till en bättre arbetsmiljö för 
både medarbetare och elever.

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

skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till verksamhetsmässiga och finansiella mål 

och ramarna för budget 2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024, 
med de förändringar som angetts ovan.

3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 
ekonomiska situation inför 2022 utreda de nuvarande finansiella målen 
och återkomma med förslag till nya långsiktigt hållbara finansiella mål.

4. Uppdra till förvaltningen att utreda och lämna förslag till 
kommunstyrelsen på hur kommunens friskvårdsarbete för personalen ska 
utformas och genomföras på lämpligast sätt utifrån de behov som finns. 

5. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget 
för beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.
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DNR 2020/478

F R A M T I D S P A R T I E T  L E K S A N D

Budget 2021-2023

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår och en 
plan för de efterföljande två åren. Förvaltningen har lagt ett förslag till budget 
2021 som kommer resultera i ett underskott. För att täcka detta finns 
resultatutjämningsreserven, där kommunen satt av pengar från tidigare års 
överskott. 
Corona-viruset har lett till stora osäkerheter inom såväl den lokala som globala 
ekonomin. Det skapar också stora osäkerheter kring kommunens ekonomi då 
skatteintäkter, statsbidrag och kostnader är högst osäkra och svåra att planera. Mot 
bakgrund av detta har både förvaltningen och SKR sett att det inte är lämpligt med 
större sparpaket under nästa år. 

Socialdemokraternas bedömning 
En grundförutsättning för att kunna utveckla och förbättra de kommunala 
verksamheterna är budget i balans. Dock så kräver det att verksamheterna ges 
rimliga förutsättningar för att kunna budgetera respektive verksamhet. Vi har 
under flertalet år sett hur exempelvis grundskolan inte kunnat hålla sin tilldelade 
budget, trots att man fått tillskott. Det visar på ett systemfel och sannolikt på 
felbudgeteringar. 
Socialdemokraterna är eniga med förvaltningen om att det nu inte är läge vare sig 
att höja skatten eller lansera fler stora sparprogram, det finns alldeles för många 
osäkerhetsfaktorer kring detta. 
2021 är ett år som kommer att bli intensivt. Kommunens vision samt 
översiktsplan ska ses över. Det finns också en rad olika områden där det har 
flaggats för nya styrmodeller och sätt att budgetera på. Det är i grunden bra, men 
socialdemokraterna anser att vi samtidigt måste ta chansen att se över våra 
verksamheters driftbudgetar. Vi måste bli säkrare på att de budgetar som beslutas 
är relevanta och att det finns trovärdiga chanser för verksamheterna att hålla 
beslutade budgetar. 
När det gället ”heltid som norm” är vår ståndpunkt att det arbetet tar alldeles för 
lång tid att implementera. Vi föreslår därför att detta arbete ska prioriteras och att 
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nya scheman tas fram där heltid är grunden man utgår ifrån. Det är inte hållbart att 
anpassa gamla scheman, som inte haft heltid som grund, till detta arbete. 
Under senare år har det blivit väldigt tydligt att kommunen saknar en lokalstrateg 
som håller ihop hela kommunkoncernens behov av fastigheter och lokaler. Därför 
föreslår vi att 500 tkr tillförs för att anställa en lokalstrateg, som ska axla ett 
koncernansvar kring lokaler och fastigheter. 
2020 har Leksands kommun haft möjlighet att anställa fältassistenter som kunnat 
röra sig ute i samhället och har genomfört ett fantastiskt arbete. Det är en satsning 
som Socialdemokraterna vill ska fortsätta. Kan social oro förebyggas så är det 
stora vinster som går att hämta. Därför föreslår vi att 1 mkr tillförs budgeten.
De två satsningarna kommer att utöka underskottet. Dock anser 
Socialdemokraterna att de satsningarna är så viktiga så att det ska införas direkt 
och i kommande budgetar arbetas in. 
När det gäller investeringar så finns det en rad investeringar med i förvaltningens 
förslag som inte alls är politiskt förankrade. Dessa behöver sättas in i en helhet för 
hela kommunen och den föreslagna lokalstrategen behöver vara med i planeringen 
av dessa. Därför föreslår vi att särskilt boende Edshult, förskolorna Igelkotten och 
Rosen, samt matsalar vid Gästis och Åkerö skola lyfts ur investeringsbudgeten. 
Det samma gäller för båthamn Finnviken, det är en investering som behöver 
förankras politiskt samt ställas mot investering för ny väg till Åhlbybadet, därför 
föreslår vi att investering i båthamn Finnviken lyfts ur budgeten.
Under året har det blivit tydligt att den fysiska arbetsmiljön för våra medarbetare i 
samtliga sektorer är eftersatt. Det behöver vi göra något åt. Därför föreslår 
Socialdemokraterna att 10 mkr per år under planperioden avsätts för investeringar 
i arbetsmiljö.

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

skattekrona. 
2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramarna för budget 2021-

2023 samt investeringsbudget 2021-2024, justerat enligt vad som beskrivs 
ovan.

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

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag med budget i balans inför 2022
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Budget 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren.  
 

Sverigedemokraternas bedömning  
Se bifogad bilaga 1, Sverigedemokraterna Budget 2021 
 

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

skattekrona.  
2. Anta förvaltningens, förslag till finansiella mål och ramarna för budget 

2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024. 
3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya 

ekonomiska situation ompröva de nuvarande finansiella målen.  
4. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag med budget i balans inför 

2022 
 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1, Sverigedemokraterna Budget 2021 
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2020 var året då vi i Leksands kommun skulle spara och gneta och alla invånare 
och anställda inom kommun har på något vis blivit påverkade av dessa bespa-
ringar. Det ingen hade kunnat ana var att mitt under dessa besparingstider med 
gnet och slit så skulle livet påverkas på ett helt annorlunda sätt än vad vi hade 
kunnat ana. Leksand, Sverige och hela världens stod inför en utmaning som vi 
bara kunnat tänka oss höra hemma i en hemsk skräckfilm med en pandemi som 
slog undan benen på oss allihopa.  Många är våra äldre som fått sitta ensamma 
och isolerade sedan i våras och vi är även många som personligen har drabbats 
av sjukdomen eller t.o.m. fått erfara avlidna släktingar och vänner.

Sedan 12 november råder det ”Skärpta råd för oss i Dalarna” och  från och med 
16 november drogs rekomendationerna åt i hela landet för att få stopp på smit-
tan. Detta visar nu att vi står inför en andra våg med smitta. I och med detta ser vi  
hur detta försvårar alla försök till att lägga en budget och plan för framtiden, då 
ingen vet vart vi står om ett år eller vi vet inte vart vi står om en månad ens! Det vi 
i Sverigedemokraterna ser som det enda vi kan göra idag med den insyn vi har 
är att acceptera tjänstemännens förslag till budget. Men vi vill ändå dela med oss 
av vår vision för framtiden och hur vi vill att vi skall jobba vidare.

Leksands kommun är fylld av fantastisk personal, både inom vård, omsorg och 
skola. De har gjort ett fantastiskt jobb med att jobba under rådande omständig-
heter, som t.e.x. vårdavdelningar där de saknats utrustning och kunskap, innan 
allt kom igång i våras. Lärare som fått ställa om och bedriva hela undervisningen 
via digitala plattformar.  Vi får heller inte glömma våra lokala handlare som gjort 
sitt yttersta för att serva och hjälpa drabbade invånare i riskgrupp, med extra 
öppettider eller att de fått hjälp med att packa varor och hämta dem utanför bu-
tiken. Vi blir stolta när vi ser hur vi alla ställer upp för varandra i samhället idag 
och hjälps åt så gott vi kan. Och det är nu vi som kommun måste hålla ut, hålla 
i och samarbeta för att ta oss igenom den andra vågen som nu kommer. När vi 
sedan kliver ut på andra sidan av pandemin måste vi fortsätta arbetet med att 
få ekonomin i balans och jobba vidare mot ett resultat på 2% som vi måste nå. 

Vi jobbar alla mot målet att bli fler invånare i Leksand och skall vi klara av att locka 
hit flera invånare måste vi värna om vår unika miljö med att vara just en attraktiv 
liten ort. Vi måste framför allt vara rädda om våra småskolor, dessa har en stor 
betydelse för att familjer väljer att flytta från storstäderna till oss på landsbygden. 
Vi måste även arbeta för att flera bostäder byggs och framför allt hyreslägenheter 
som är en stor bristvara,  många av våra ungdomar kan inte flytta hemifrån idag 
för att skaffa sitt första egna boende då det ej finns bostäder här. Genom det 
riskerar vi att förlora många av dessa ungdomar då de väljer att skaffa jobb och 
bostad i andra kommuner där det är lättare att få bostad och arbete. 

Liksom merparten av Sveriges kommuner så står vi i Leksands kommun också 
inför stora utmaningar ekonomiskt. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och 
nu vända detta nedåtgående resultat och hjälpas åt att skapa en uppåtgående 
spiral igen istället för en nedåtgående, för de områden som går med underskott.

Inledning
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Det är Sverigedemokraternas uppfattning att skatt ska gå till kommunens kärn-
verksamheter, och givetvis vill vi ha en låg skattesats i vår kommun för att le-
vandegöra kommunen, men eftersom våra intäkter idag inte längre förslår med 
befintlig skattesats, så föreslog vi i Sverigedemokraterna i vår budget 2020, att 
vi skulle höja skattesatsen för att garantera ett tryggt Leksand – där skola, vård 
och omsorg ges det fokus medborgarna förtjänar. Vi tror fortfarande tyvärr att vi 
skulle behöva denna höjning för att nå en balans i vår ekonomi. Men vi kommer 
inte föreslå detta under detta år då vi står inför en så oviss framtid både för oss 
i kommunen och för våra invånare där vi inte vet hur ekonomin eller pandemin 
kommer drabba våra invånare. Däremot anser vi att vi måste börja se på om vi 
inte snart måste justera skattesatsen i framtiden.

Anna-Lena Blomkvist
Gruppledare Sverigedemokraterna Leksand

Ordinarie ledamöter:
Håkan Blomkvist
Inger Matsson
Anna-Lena Blomkvist
Lina Ruuth

Ersättare:
Andreas Ruuth
Eva-Karin Sandberg

98



Demokrati är en av Sverigedemokraternas viktigaste stöttepelare. Vi är generellt 
för mer direktdemokrati, mer medborgardialog och transparent verksamhet. Det 
finns flera verktyg som en kommun kan använda för att stärka den lokala demo-
kratin. Folkomröstningar, enkätundersökningar, medborgarmöten och raka kom-
munikationskanaler är alla åtgärder som kan ha en viktig funktion föra att stärka 
just den lokala demokratin.

Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga i beslutsprocessen? Hur kan 
dialogen med och mellan medborgarna förbättras? Det finns ett fåtal kommuner 
i Sverige som kommit mycket långt i sitt arbete med att vitalisera den kommuna-
la demokratin. Öppna nämndssammanträden, medborgarkontor, allmänhetens 
frågestund, politikercaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är 
några konkreta exempel.

Ett annat problem vi i Sverigedemokraterna stött på är brist på insyn för oss folk-
valda och i förlängningen även våra väljare. För det första saknar kommunen in-
synsplatser. Vi är även utav uppfattningen att alla partier som är representerade 
i kommunen bör få en insynsplats i samtliga styrelser och utskott. På våra olika 
möten framkommer ofta att information som partier som inte sitter med måste ta 
reda på annat sätt. Detta är fruktansvärt opraktiskt och även om det går att läsa 
sig till, så saknar man hur dialogföringen ser ut.

Sverigedemokraterna ser fram emot det arbete som presidiet nu genomför med 
det uppdrag som de fått att utreda den politiksa organisationen. Vi föreslog i 
budget 2020 att det borde ske en minskning av antalet ledamöter i fullmäktige. 
Vi föreslog även en sänkning av de förtroendevaldas arvoden. Vi ser med stor 
tillförsikt fram emot den utredning som presidiet arbetat fram och som kommer 
läggas fram i fullmäktige för beslut. 

Demokrati och politik 
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Hösten 2018 införde den aliansen en arvodeshöjning för kommunalråd, opositions-
råd och utskottsordföranden. En höjning som vi i Sverigedemokraterna var starkt 
emot då vi redan då såg att det ekonomiska läget snabbt var påväg att förändras 
till det sämre. En försämring som de borde ha tagit i beaktning för de visste redan 
då att vi skulle få ett minskat bidrag från migrationsverket, ett bidrag som varit till 
stor hjälp för att fylla de underskott som vi i kommunen haft i flera år.

Vi ser även att det är positivt att det kommer att göras en översyn av arvodena i en 
arvodeskommité där samtliga partier för delta. Sverigedemokraterna lade i budget 
2020 fram att  arvodesbeloppet för de arvoderade politikerna i kommunen skulle 
sänkas. Vi väljer nu att avvakta och se vad arvodeskommitén kommer fram till. 

Omsorg och social trygghet

De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sveri-
gedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social 
isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister 
inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man 
får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs 
för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre 
ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgs-
behov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga 
annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och 
tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. 
Vi anser inte att det är värdigt för våra äldre att tvingas äta färdiga frysrätter med 
dåligt näringsinnehåll och utan smak. Dagens pensionärer är de som byggt Sve-
rige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldig-
het att inte kompromissa med pensionärers livskvalitet.

I och med den rådande pandemin måste vi ta extra stort ansvar för våra äldre. Vi 
måste se till att vi har rätt utrustning för att skydda våra äldre, och hjälpa dem ta 
sig igenom dessa ensamma tider som Covid-19 medför.
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Det svenska utbildningssystemet har monterats ned under decennier. Internatio-
nella undersökningar visar att Sverige halkar efter vad gäller resultat i kärnäm-
nena. Inom grund- och gymnasieskolan saknas en tydligt kunskapsfokus och 
möjlighet för eleverna att utvecklas i sin egen takt. Det behövs också ett verktyg 
för att åtgärda ordningsproblemen samt goda karriärvägar för lärare. Därtill be-
hövs även en fungerande skolhälsovård och studievägledning, samt att lärarna 
avlastas i det administrativa arbetet.

Inför budget 2020 tog vi upp den ökade problematiken med psykisk ohälsa och 
ett ökat problem med droger och missbruk bland våra yngre, som förekommer 
i Leksand. Vi föreslog i vårt budgetförslag att genom sammanslagningen av de 
båda högstadieskolorna så behövdes det  tillsättas två fältassistenter till högsta-
diet för att finnas med och fånga upp våra elever och finnas med som ett stöd 
under skoldagen. Detta var sedan något som kom att genomföras av kommunen 
under 2020 och det är vi väldigt glada för i Sverigedemokraterna trots att vi inte 
fick igenom våra budgetförslag så var detta något som tjänstemännen senare 
gjorde och det är fantastiskt för våra ungdomar.

Nedläggningen av Brandmannen har lett till att fler och fler ungdomar hänger 
utomhus, bl.a. i Skateparken eller upp vid sportfältet. Här har vi dålig koll på våra 
barn och det har förekommit skadegörelse. Vi hoppas att kommunen kan se över 
möjligheten att åter starta upp Brandmannen då detta är en viktig mötesplats för 
våra unga, och ett ställe där vi kan ha vuxna som finns med som ett stöd.

Lärande och Stöd  
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Leksand är en liten kommun med ett rikt föreningsliv. Det är viktigt att kommunen 
gör sitt bästa med de resurser man har för att stärka de ideella krafter som finns i 
kommunen. Det är dock viktigt att påpeka att om det kommer att prioriteras mel-
lan kärnverksamhet och kultur, kommer Sverigedemokraterna alltid att prioritera 
kärnverksamheten. 

Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den 
estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot 
tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste 
aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande samhällskitt. 

Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva min-
nen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensam-
ma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir 
detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell 
eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifi-
kation och en stark känsla av gemenskap.

Kultur och fritid

Sverigedemokraterna sätter stort 
värde på friluftsliv, bland annat för 
att det ökar människors medve-
tenhet om naturen i vårt land och 
för att friluftsaktiviteter har häl-
sofrämjande effekter. 

Vi ser positivt på en utredning av 
införande av spåravgifter i våra 
skidspår för att få så sätt kunna 
fortsätta att hålla en bra standard 
på dessa och ser inte att detta är 
mer konstigt än om du betalar lift-
kort, på detta sätt får de som nytt-
jar spåren vara med och betala 
med.

102



Människan har stor påverkan på naturen. För att inte riskera kommande genera-
tioners behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning 
och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer. För att värna 
den biologiska mångfalden krävs ett aktivt arbete. Inte sällan sprider sig främ-
mande växter i den svenska naturen vilket riskerar slå ut den inhemska floran, till 
stora kostnader för jordbruk och fiske.

Vi ser därför att det bör åligga kommunen att ha en handlingsplan för invasi-
va arter. Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin 
omgivning, men det är också samhällets ansvar att bidra med strukturella för-
utsättningar för att göra det så enkelt som möjligt att göra rätt för individen. Ur 
miljösynpunkt samt ur ett djurskydd

Dagens samhälle har blivit ett konsumtionsamhälle där vi är alltför upptagna och 
tidspressade för att tänka efter och ta reda på material som vi istället har kunnat 
återanvända. Vi föreslår att man vid rivningar i kommunala fastigheter samlar 
rivningsmaterial på en station vid miljöstationen i Leksand och skapar en återvin-
ningsstation där man till en billig peng säljer det material som går att återanvän-
das. Där kan även andra saker som slängs på sopstationen säljas, då mycket av 
det som idag slängs på sopstation är sådant som kan användas igen istället för 
att bli till sopor.

Miljö
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Samhällets grundläggande organisation, utformandet av vår infrastruktur samt 
våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på 
medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. 

Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktigt för Sverigedemokraterna. 
För att bland annat kunna garantera medborgare i alla delar av landet en god-
tagbar nivå av samhällsservice och tillgänglighet till en rimlig kostnad måste stat 
och kommuner behålla ett betydande mått av inflytande över infrastruktur och 
kollektivtrafik.

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov och 
till vad vi vet om den mänskliga naturen. Detta innebär bland annat att man bör 
sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social sam-
varo, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens 
och invånarnas historia och identitet. Vid alla former av stadsplanering och upp-
förande av offentlig konst ska de berörda medborgarnas rätt till insyn och infly-
tande vara betydande. 

Vi behöver mera bostäder i Leksand, men vi måste bygga på ett sätt så att vi inte 
förstör vårt kulturarv eller vår miljö. Det är ju denna vi säljer in hos dem som är 
intresserade av att flytta hit. Att bygga på höjden är just en sådan byggnad som  
bryter med vår tradiotion. Vi har t.ex. höghusbygget vid Åkerö brofäste. Här hade 
ett fyravåningshus varit långt mer passande.

Sverigedemokraternas bedömning är att marknaden inte ensam kan garantera 
alla medborgare rätten till en bostad. Stat och kommun bör därför bära ett ge-
mensamt ansvar för att förse även resurssvaga grupper med ett värdigt boende.
Vi hoppas att vi i det nya området på Kärringberget kan bygga både hyreslägen-
heter samt bostadsrätter så att det kommer finnas alternativ för alla.

Ett stort problem i Lekands är att vi har en växande bostadskö där våra unga 
inte kan hitta bostad i sin hemkommun. Många är de unga som tvingas bo kvar 
hemma hos sina föräldrar då det inte finns bostäder att få tag på att hyra. Vi öns-
kar att man skulle kunna se över möjligheten till att bygga bostäder avsedda för 
ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet. Bostäder med en hyra som ligger på en 
nivå så att det är möjligt för våra unga att ta steget ut i vuxenlivet med arbete och 
egen bostad.

Samhällsbygnad
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Bygdepartiets budgetförslag

Historik

Vid förra budgeten hade vi i Bygdepartiet ett kraftigt avvikande förslag när det gällde kommunens 
framtid och ekonomi. Arvodeshöjningen som var det första beslut som togs var historiskt den största 
höjningen i kommunens historia. Istället för att pådyvla Leksandsborna ett omfattande sparpaket, 
som även det var ett historiskt rekord, föreslog vi en skattehöjning. Detta med visionen om att nå 
18.000 innevånare år 2025 som huvudargument. En vision som dessvärre gått i stå för tillfället.

Vår egen vision

Bygdepartiet ville inte stänga Djura skola. Inte slå samman högstadierna i tätorten, inte stänga 
Brandmannen, inte spara på kultur och evenemang, inte bygga höghus utan istället stoppa 
förtätningen av centrala Leksand för att istället utveckla övriga kommundelar och slå vakt om 
byarnas utveckling och livskraft.

Skattesats

Vi ställde skattesats mot besparingar. Besparingar vann. Då kan vi inte föreslå en skattehöjning 
denna gång. En skattesänkning hade ju däremot varit trevlig nu när vi utmanas av andra kommuner, 
men det vore oansvarigt att föreslå det med tanke på rådande situation med den pågående 
pandemin.

Demokrati

Bygdepartiet har på olika sätt historiskt lämnat förslag om större insyn och inflytande för såväl 
allmänhet som mindre partier. Vi har t ex föreslagit öppna nämnd och utskottssammanträden. Det 
råder en ökande klyfta mellan befolkning och beslutsfattare som beror på tondövhet hos Alliansen. 
Större gehör och smidighet bromsar inte byggnationer och andra satsningar i vår fina och unika 
kommun. Om vi åter tvingas in i ett krisledningsläge, vill vi att samtliga partier ingår. På så sätt får 
alla väljare representation i nämnden och viktiga beredningar och beslut kan tas till Fullmäktige.

Miljö

Bygdepartiet vill följa Rättviks exempel med att bidra till en ökad återvinning. På Rättviks 
återvinningsstation finns en container uppställd som ger allmänheten möjlighet att ställa in saker 
som är fungerande eller möjliga att bruka vidare. De lokala second handbutikerna får sedan turas om 
att ta reda på innehållet. 
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Arbetsmiljö

Bygdepartiet vill precis som (s) investera i arbetsmiljön. Vi tycker att det är ytterligt olyckligt att 
skjuta upp friskvårdspengen för kommunens anställda. Vår fantastiska personal har inom omsorgen 
slitit och sliter hund för att hålla Coronan i schack. Det är viktigt att hålla god hälsa och kondition för 
att orka fortsätta och att förbättra chanserna att klara av Coronan om man själv drabbas.

Samhällsbyggnad

Vi behöver prisvärda bostäder för våra unga och gamla. Ge de äldre möjlighet att bo kvar i sin by. Då 
frigörs hus och gårdar för unga som är beredda att flytta ur sitt första boende. Ett prisvärt första 
boende för de unga är dock en förutsättning för denna dynamik. De finns goda exempel i vårt land 
på hur man kan bygga enkelt och prisvärt. En hel del satsningar som gjorts har haft en, om inte 
lyxprägel, så en alltför dyr boendekostnad för gemene person.

Barn och unga

Vi vill åter öppna Brandmannen som ungdomsgård.

Kultur och evenemang

Bygdepartiet vill säkerställa en nystart för den hårt drabbade sektorn kultur/evenemang efter 
pandemin. Vi bör spara medel i en fond för att kunna återupprätta verksamheter som gått eller 
kommer att gå förlorade i skuggan av pandemin.

Finansiering

10 mkr per år under planperioden avsätts för investeringar i arbetsmiljö, kultur och ungdomars fritid 
gällande   bl a friskvårdsbidrag om 2000 kr/ anställd. Varav 1mkr till en Kultur och evenemangsfond.

Budget 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår och en plan för de 
efterföljande två åren. 

Bygdepartiets förslag till beslut:

1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 21,82 kr per skattekrona.
2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramarna för budget 2021-2023 samt 

investeringsbudget 2021-2024, justerat enligt vad som beskrivs ovan i kursiv text. 
3. Uppdra till förvaltningen att med anledning av kommunsektorns nya ekonomiska situation 

ompröva de nuvarande finansiella målen. 
4. 4. Uppdra till förvaltningen att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för beslut före juli 

2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022.
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Budget 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår 
och en plan för de efterföljande två åren. Förvaltningen har lagt ett förslag 
till budget 2021 som kommer resultera i ett underskott. För att täcka detta 
finns resultatutjämningsreserven, där kommunen satt av pengar från tidigare 
års överskott. Vänsterpartiet anser att det även krävs en höjning av skatten 
med 24 öre. 

Corona-viruset har lett till stora osäkerheter inom såväl den lokala som 
globala ekonomin. Det skapar också stora osäkerheter kring kommunens 
ekonomi då skatteintäkter, statsbidrag och kostnader är högst osäkra och 
svåra att planera.  

Vänsterpartiets bedömning  
Liksom många andra kommuner i Sverige står även Leksands kommun inför 
stora utmaningar. Förra året beslutades det om avsevärda nerdragningar i den 
kommunala verksamheten. I år befinner vi oss i en pandemi, klimathot och 
en ökande ojämlikhet. Därför är det än viktigare att kommunen utvecklar 
sina verksamheter så att vi kan stå för hopp och handlingskraft i den annars 
mörka tid vi befinner oss i. 
I Vänsterpartiets budgetförslag så föreslår vi en skattehöjning med 24 öre. 
Den ska finansiera förslag på satsningar utöver förvaltningens förslag till 
budget. Det innebär ett tillskott på ca 8 milj kr. 
Vänsterpartiet föreslår även att gå tillbaka till förra mandatperiodens 
arvodesreglemente för politiken som innebär en besparing på 1,3 milj kr. 
Vänsterpartiet satsar på Kultur, Fritid och Skola genom att återställa en del 
av de beslutade besparingarna som gjordes förra året. 
 
Vänsterpartiet ser positivt på förslaget att genomlysa kommunens 
verksamheter, något som vi förordade i förra årets budgetförslag. Vi vill 
särskilt betona vikten av att se över ledningsorganisation, styrmodeller och 
mål för skolans verksamheter. 

Vänsterpartiet håller med Socialdemokraterna i att det blivit tydligt att 
arbetsmiljön för våra medarbetare i samtliga sektorer är eftersatt. Därför 
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Leksands kommun 

Datum 
201129 
 

Referens 
Dnr 2020/478 

Sida 
2(2) 

 

 

föreslår även Vänsterpartiet att 10 mkr per år under planperioden avsätts för 
investeringar i arbetsmiljö.  

 
Vänsterpartiets besparingar: 
Återgång till förra mandatperiodens arvodesreglemente för politiken:  
- 1 300 000 kr. 
 
Vänsterpartiets satsningar: 
Prioritera arbetet med ”Heltid som norm”: 1 000 000 kr  
(Totalt 2 milj kr per år) 
Friskvårdsbidrag: 500 000 kr. (Tot 1 milj kr per år.) 
Starta försök med arbetstidsförkortning, 30 tim arbetsvecka inom omsorgen: 
500 000 kr. 
Sommarjobb för ungdomar: 150 000 kr. 
Fortsatt satsning på fältassistenter: 1 000 000 kr. 
 
Återställande av nerdragningar beslutade 2019: 
Att möjliggöra ett återöppnande av Djura skola: 2 000 000 kr. 
Att åter införa matdistribution hemtjänst: 200 000 kr 
Evenemangsbudget: 100 000 kr 
Bystugestöd: 120 000 kr 
Bibehållen standard skidspår: 110 000 kr 
Inte genomföra prishöjning med 5 % vid simhallen: 100 000 kr. 
Inte genomföra prishöjning med 5 % på liftkort: 150 000 kr. 
Inte genomföra halvering av bidrag till våra folkhögskolor samt 
Sätergläntan: 120 000 kr. 
Behålla kulturbidragen: 330 000 kr. 
Behålla bidrag till studieförbund: 350 000 kr. 
Att möjliggöra en fritidsgård i Leksands Noret: 1 500 000 kr. 
Att behålla gymnasiets bibliotekstjänst på 100 %: 275 000 kr. 
Att behålla en folkhälsokoordinator: 500 000 kr. 

Förslag till beslut 
1. Fastställa skattesatsen för Leksands kommun 2021 till 22.06 kr per 

skattekrona.  
2. Anta förvaltningens förslag till finansiella mål och ramarna för budget 

2021-2023 samt investeringsbudget 2021-2024, med de förändringar som 
angetts ovan. 

3. Uppdra till förvaltningen att snarast inleda arbetet med att genomlysa 
både verksamheter och interna styrmodeller i syfte att identifiera 
lämpliga åtgärder för en budget i balans för kommande år.  
 

4. Uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag med budget i balans inför 
2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 97 Dnr 2020/1230

VA-taxa 2021

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar avseende taxa för allmänna vattentjänster. 
Enligt förslaget ska taxorna ändras enligt följande:
• Brukningsavgifterna höjs med 5 %
• Anläggningsavgiften höjs med 10 %
Anledningen till föreslagna ändringar är att VA-kollektivet ska bära sina 
egna kostnader.

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17, 
§ 49
Tjänsteutlåtande, 2020-09-24
Förslag till Taxa för allmänna vattentjänster 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) för 2021, i enlighet med 

förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida   Organisationsnummer 556714-8555

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida
1(1)

Datum
2020-09-24

 
 

På uppdrag av Leksand Vatten AB

Till:
Leksands kommun

VA-taxa 2021

Rekommendation till beslut
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår kommunfullmäktige i Leksands 
kommun att anta följande förslag:

 Brukningsavgifterna höjs med 5 %

 Anläggningsavgiften höjs med 10 %

Bakgrund
VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader.

Slutsats
Med hänsyn tagen till ovanstående föreslås brukningsavgifterna höjs med 5 % 
och anläggningsavgiften höjs med 10 %. 

Dala Vatten och Avfall AB

Anders Hellman
Affärsområdeschef VA
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Taxa för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (§§ 1–4)
Antagen av kommunfullmäktige den 2019-11-xx, § yy, Dnr 2020/xyz

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Leksand Vatten 
AB, nedan kallad LVAB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Leksand Vatten 
AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Leksands kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan 
avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg (se nedan punkt 4.1) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i Lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 
ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader Lagerlokaler
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger Hantverk
Småindustri Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsända-
mål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, 
men inte ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i bostadsbyggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet, innehållande minst kök/kokvrå, toalett och tvättmöjlighet.

I fråga om sådana utrymmen i fastighet som jämställs med bostadsfastighet 
som används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas antalet lägenheter 
ut enligt följande:

Bruttoarea (BTA) enligt Svensk 
Standard SS 21054:2009 Lägenheter

Högst 1000 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
200-tal m² bruttoarea

1001 m² - 5200 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
300-tal m² bruttoarea

Större än 5200 m²
1 lägenhet för varje påbörjad 
400-tal m² bruttoarea

För fastigheter som är jämställda med bostadsfastighet och innehåller sådana 
utrymmen i byggnader som är utformade som lagerlokal, uppställning, 
kallförråd m.m. och är i avsaknad av spill- och renvatteninstallationer, skall 
ytor utöver 200 m² ej räknas in i bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej

 
4,2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder 
när LVAB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i Lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
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4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bort-
ledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för 
att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § 
i Lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms

a)

en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df

87 408 kronor
79 464 kronor

109 260 kronor
99 330 kronor

b)
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

109 096 kronor
99 176 kronor

136 370 kronor
123 970 kronor

c)*

en avgift per lägenhet för bostads- och därmed 
jämställd fastighet
enligt följande intervall per fastighet: 
1-10   lägenheter (100 %)

11-20 lägenheter (90%)

21-30 lägenheter (88%)

31 –   lägenheter (86%)

21 199,20 kronor
19 272,00 kronor 

19 079,28 kronor
17 344,80 kronor

18 655,28 kronor
16 959,36 kronor

18 231,28 kronor
16 573,60 kronor

26 499,00 kronor
24 090,00 kronor

23 849,10 kronor
21 681,00 kronor

23 319,10 kronor
21 199,20 kronor

22 789,10 kronor
20 717,40 kronor

d)**

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

24 200 kronor
22 000 kronor

30 250 kronor
27 500 kronor

* Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut för 1 lägenhet per småhusfastighet.
**Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som LVAB godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5.

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje 
tillkommande lägenhet (gäller ej småhusfastighet).

5.6 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 5 
erläggas. 

117



Taxa för allmänna vattentjänster, Leksands kommun 2021

7

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d).

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms Med moms

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df

87 408 kronor
79 464 kronor

109 260 kronor
99 330 kronor

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df

109 096 kronor
99 176 kronor

136 370 kronor
123 970 kronor

c)
en avgift per m2 tomtyta

28,64 kronor
26,00 kronor

35,80 kronor
32,50 kronor

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

24 200 kronor
22 000 kronor

30 250 kronor
27 500 kronor

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift 
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam*) för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

*) Särskild överenskommelse måste träffas med LVAB om detta. Normalt ska 
varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som LVAB godkänner.

6.4 LVAB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (SFS 1975:635) från 
den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b), multiplicerade 
med 0,5.

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut erlagd.
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6.7 Med fastighet avses egendom redovisad i fastighetsregister såsom en 
självständig rättslig enhet. Avstyckas fastighet från tidigare bildad rättslig 
fastighet, ska ny förbindelsepunkt upprättas och nya avgifter enligt § 6 
erläggas. 

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas del av full 
anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Avgift per uppsättning 
förbindelsepunkt 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift - 6.1 c) 70 %

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0 %  -

Grundavgift för Df, om 
förbindelsepunkt för Df 
inte upprättats 5.1 d) 100 % 6.1 d) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt 
följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift - 6.1 c) 30 %

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100 % -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 
ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100 % -

 Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 
5.1 d), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.
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§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls 
skall erlägga anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning.

22,48 kr
20,40 kronor

28,10 kr
25,50 kronor

§ 10

Anläggningsavgifter enligt §§ 5–6 och 9 är baserade på indextalet för juni 
2020 i konsumentprisindex, KPI. Indexreglering ska ske årligen den 
1 januari enligt följande bestämmelser:

a) Tillägg eller avdrag på avgifterna görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta index-

förändringen, som utgör skillnaden mellan index för juni månad året 
innan och talet gällande juni 2020, räknas om till procent av sistnämnda 
tal. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal.
Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt 5.1 a), b), 
och d) samt 6.1 a), b) och d) till närmaste tiotal kronor, beträffande 6.1 c) 
samt § 9 till närmaste tiotal ören. 

Ändring av anläggningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun i varje särskilt fall.
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§ 11

11.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från kostnaderna för 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–9 får LVAB i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek.

11.2 Om kostnaden för att förse en grupp fastigheter med vatten och avlopp 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift per fastighet, ska fullmäktige 
besluta om särtaxeområde och anläggningsavgift bestämmas enligt 11.3–11.5.

11.3 I de fall förhållandena (kostnaderna) inom ett område enligt 11.2 
avsevärt varierar inom området, ska området indelas i mindre delområden som 
vart och ett har sin egen avgift (taxa).

11.4 Aktuellt område förprojekteras. Kostnaderna för utbyggnaden 
beräknas. Utbyggnadskostnaden fördelas på antalet fastigheter inom området. 
Så länge utbyggnadskostnaden understiger 130 % av ordinarie anläggnings-
avgift per fastighet, betalar fastighetsägarna normal anläggningsavgift, vilket 
innebär att ordinarie verksamhetsområde utökas till att även innefatta 
utbyggnadsområdet. Om utbyggnadskostnaden däremot överstiger 130 % av 
ordinarie anläggningsavgift per fastighet, bildas ett (eller flera) särtaxeområden 
där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift 
bestående av normal anläggningsavgift plus den kostnad för utbyggnaden som 
överstiger 130 % av ordinarie anläggningsavgift.

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom 
området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Tillkommer inte någon 
bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga 
fastigheterna.

11.5 LVAB fastställer avgiften, för det aktuella området. I de fall 
utbyggnadskostnaden understiger beräknad kostnad, men ändå överstiger 
ordinarie avgift, beslutar LVAB i varje enskilt fall om eventuell reduktion av 
den fastställda särtaxan.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett.
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12.3 Enligt 36 § Lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggnings-
avgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om 
avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär 
och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § Räntelagen på 
varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 
eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller 
ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för 
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till LVAB när det ändrade förhållandet 
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta 
enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
LVAB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
LVAB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta LVAB överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället 
för redan befintlig och finner LVAB skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del.

13.3 Finner LVAB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med 
annat läge än redan befintlig, är LVAB skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledning-
ens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

För fastighet där anläggningsavgift erlagts för vatten, spillvatten respektive 
dagvatten, ska brukningsavgift betalas för samma nyttigheter.   

Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms Med moms

a) en fast avgift per år
4 789,60 kronor

4 561,60 kronor
5 987,00 kronor

5 702,00 kronor

b)*
en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet

934,40 kronor
889,60 kronor 

1 168,00 kronor
1 112,00 kronor 

c)**
en avgift per år och varje påbörjad 
leverans av 200 m³ vatten/år. 

934,40 kronor
889,60 kronor 

1 168,00 kronor
1 112,00 kronor 

d) en avgift per m3 levererat vatten
20,28 kronor

19,31 kronor 
25,35 kronor

24,14 kronor 

* Avgift enligt 14.1 b) tas endast ut för flerfamiljsfastigheter, samt per ansluten småhus-
fastighet ingående i vatten och/eller avloppsförening eller motsvarande.
** Avgift enligt 14.1 c) tas endast ut för fastigheter som till övervägande delen ej innehåller 
bostadslägenheter. Avgiften beräknas per tjänst (vattenmätare) var för sig.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna.

Följande avgifter skall betalas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift. 14.1 a) 28,7 % 49,3 % 22 % 0 %

Avgift per lägenhet resp. avgift 
per varje påbörjad leverans av 
200 m³ vatten/år.

14.1
b) resp. c) 37 % 63 % 0 % 0 %

Avgift per m3. 14.1 b) 37 % 63 % - -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har LVAB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 d) ut efter 
en antagen förbrukning om 200 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 
100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
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Det åligger fastighetsägaren att på LVAB:s begäran utföra avläsning, s.k. 
självavläsning, av vattenmätare och meddela LVAB. Fastighetsägare som ej 
själv klarar att utföra avläsning kan mot en avgift enligt § 17, få hjälp med 
avläsningen. I de fall LVAB ej erhåller meddelande om mätarställning, sker 
debitering genom beräknad förbrukning.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 d). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 10 m3 per 
lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 
14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade mätare 
räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter LVAB 
undersöka mätaren, om LVAB finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren 
begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
LVAB rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar LVAB:s beslut efter genomförd undersökning 
eller LVAB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan 
hos Mark- och miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren 
härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta LVAB för undersöknings-
kostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt LVAB:s medgivande avleds till dag-
vattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 100 % av avgiften 
enligt 14.1 d).

14.9 Vid läckage eller liknande ska debitering ske med en högsta 
förbrukning motsvarande ett genomsnitt av förbrukningen de senaste två åren + 
hälften av överförbrukningen, i de fall överförbrukningen uppgår till minst 
100 m³. Maximalt görs avdrag för en överförbrukning upp till 5 gånger 
genomsnittsförbrukningen.

Alternativregel: Vid låg årsförbrukning kan genomsnittsförbrukningen sättas 
till 150 m³/år.

14.10 Vid läckage eller liknande, på yttre del av servisledning, där vattenför-
brukningen mäts i mätare placerad i utvändig mätarbrunn, ska debitering ske 
med en förbrukning motsvarande ordinarie preliminärdebitering samt dessutom 
en förbrukning motsvarande 2 ggr den normala årsmedelförbrukningen före 
läckaget. Förutsatt att överförbrukningen är minst 100 m³.
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14.11 För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare 
erläggs brukningsavgift enligt 14.1 d) och 14.2. Dessutom erläggs en engångs-
avgift om 221 232 kr och en hyra per dygn om 56 59 kr. Levereras renvatten 
tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 
276 290 kr.

§ 15

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-
kommits mellan LVAB och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna 
vatten och spillvatten uppgår till minst 30 m³/år.

§ 16

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift 
enligt 14.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
den fasta avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive 
ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a) 28,7 % 49,3 % 0 % 0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17

Har LVAB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln 
avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av LVAB debiteras 
följande avgifter:

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare
408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Uppsättning av vattenmätare
408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Avstängning av vattentillförsel
 476,80 kr

454,40 kr
596 kr
568 kr

Påsläpp av vattentillförsel
 476,80 kr

454,40 kr
596 kr
568 kr

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare

408,80 kr
389,60 kr

511 kr
487 kr

Undersökning av vattenmätare
1 088,00 kr
1 036,00 kr

1 360 kr
1 295 kr

Byte sönderfrusen vattenmätare
1 088,00 kr
1 036,00 kr

1 360 kr
1 295 kr

Avläsning av vattenmätare (utförs endast när 
fastighetsägaren ej själv är kapabel att läsa av)

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Avläsning av vattenmätare när avläsning ej 
inkommit under 2 år i följd

272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Länsning av vattenmätarbrunn
272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

Förgäves besök
272,80 kr
260,00 kr

341 kr
325 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna 
med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från 
fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek.
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§ 19

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan 
månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av LVAB. Avgift enligt 
14.1 d) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas:

 Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalnings-
påminnelse utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. 
Ersättningen uttages enligt vid varje tid gällande förordning. 

 Dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett.

Sker enligt LVAB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellan-
liggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör därjämte ske med anledning av fastighets-
överlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att LVAB skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
LVAB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 
om avgiftens storlek.

Taxans införande (§21)

§ 21

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 14, som 
är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga 
om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och LVAB beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § 
Lagen om allmänna vattentjänster.
L:\3 VA\ABVA taxor mm\3 Leksand\2020\VA-taxa 2020 Leksand § 78.docx
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Taxan är framtagen för Leksand Vatten AB 
genom Dala Vatten och Avfall AB, ett regionalt 
VA- och Avfallsbolag som ägs av kommunerna 
Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets 
uppgift är att ta hand om avfallet som uppstår i 

dessa kommuner samt förse invånarna med 
dricksvatten och avloppsvattenrening. 

Vid frågor om taxan vänd dig till 
Dala Vatten och Avfall AB, 0247 - 441 00.

www.dalavattenavfall.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 98 Dnr 2020/1231

Avfallstaxa 2021

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att 
anta föreslagna ändringar i avfallstaxan för 2021.
Höjning av avfallstaxan föreslås med 5% enligt följande:

- Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling av 
brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på grund av 
ändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd av 
skärpta utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på 
grund av nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare. 

- Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till ÅVC) 
endast för villor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för 
fast avgift företag då företag betalar för lämnade mängder avfall via 
företagsbiljett. 

- Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i 
avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna i 
huvudsak avser förbränning. 

- Avgift för Gemensamt hämtställe föreslås höjas till 60% av avgiften 
för helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är avgiften för 
gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift för villa eller 
fritidshus. Avgiften är en konsekvens av ökade kostnader för 
gemensamma hämtställen då möjligheten finns att lämna större 
mängder hushållsavfall än vid enskild hämtning vilket ger ökade 
kostnader. Avgiften föreslås höjas både för brännbart restavfall samt 
för matavfall.

- Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på att 
källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 

I övrigt föreslås oförändrad avfallstaxa och oförändrad slamtaxa. 
Anledningen till förslagen är att avfalls- respektive slamkollektivet ska bära 
sina egna kostnader.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Utdrag ur Leksand Vatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-17, 
§ 48
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-17
Förslag till avfallstaxa 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avfallstaxa för 2021, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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�� 
VATTEN AB 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-09-17 

§ 48 Förslag till Avfallstaxa 2021

Beslut Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Leksands kommun att anta avfallstaxa enlig nedan. 
1. Höjning av avfalls taxan med 5%

Dnr. 2020/3 

a. Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling avbrännbart restavfall samt brännbart grovavfall från A VC på grund avändrade priser mot upphandlad förbränningsanläggning (till följd avskärpta utsläppskrav) samt fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grundav nytt avtal som innebär ökade kostnader mot tidigare.
b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till AVC) endast förvillor, fritidshus och flerbostadshus. Höjning föreslås ej för fast avgiftföretag då företag betalar för lämnade mängder avfall via företagsbiljett.
c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de tjänster i

avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de ökade kostnaderna ihuvudsak avser förbränning.
d. Avgift för Gemensamt hämtställe föreslås höjas till 60% av avgiften förhelår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är avgiften förgemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift för villa eller fritidshus.Avgiften är en konsekvens av ökade kostnader för gemensammahämtställen då möjligheten finns att lämna större mängder hushållsavfallän vid enskild hämtning vilket ger öka.de kostnader. Avgiften föreslåshöjas både för brännbart restavfall samt för matavfall.
e. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga på attkällsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl).

2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte.
3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.
4. Oförändrad slamtaxa.
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�t:flKSAND 
JUJ:Ft� 

VATTEN AB 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

Dnr. 2020/3 

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. Med 
hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan lämnas 
oförändrad. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 2020-09-17

Bilagor 

-Tjänsteskrivelse 2020-09-17
-Taxa
-Tjänsteskrivelse 2020-09-24

Skickas till 
Leksands kommun, kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande LVAB Avfallstaxa 2021 5 procent 

Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand  Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 020-200 210  E-post info@dvaab.se  Hemsida   Organisationsnummer 556714-8555 

 

 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-17 
  

  

 

 
 

 

 

 Till: 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

 

Avfallstaxa 2021 

Rekommendation till beslut 

Dala Vatten och Avfall AB rekommenderar Leksand Vatten AB att anta 

följande förslag. 

 

1. Höjning av avfallstaxan med 5% 

a. Höjningen är en konsekvens av ökade kostnader för behandling 

av brännbart restavfall samt brännbart grovavfall från ÅVC på 

grund av ändrade priser mot upphandlad 

förbränningsanläggning (till följd av skärpta utsläppskrav) samt 

fjärrtransporter av samtliga avfallsslag på grund av nytt avtal 

som innebär ökade kostnader mot tidigare. 

b. Höjning föreslås avseende fast avgift (avser grovavfall till 

ÅVC) endast för villor, fritidshus och flerbostadshus. 

Höjning föreslås ej för fast avgift företag då företag betalar för 

lämnade mängder avfall via företagsbiljett. 

c. Höjning föreslås avseende hämtningsavgifter endast för de 

tjänster i avfallstaxan som avser brännbart restavfall då de 

ökade kostnaderna i huvudsak avser förbränning.  

d. Avgift för Gemensamt hämtställe föreslås höjas till 60% av 

avgiften för helår eller fritidshus för motsvarande tjänst. Idag är 

avgiften för gemensamt hämtställe 50 % av motsvarande avgift 

för villa eller fritidshus. Avgiften är en konsekvens av ökade 

kostnader för gemensamma hämtställen då möjligheten finns att 

lämna större mängder hushållsavfall än vid enskild hämtning 

vilket ger ökade kostnader. Avgiften föreslås höjas både för 

brännbart restavfall samt för matavfall. 

e. Hämtningsavgifter för hushåll som har lite restavfall/är duktiga 

på att källsortera höjs ej (var åttonde vecka och delning av kärl). 
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Dala Vatten och Avfall AB 

Datum 

2020-09-17 
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2. I övrigt mindre redaktionella ändringar i förtydligande syfte. 

3. I övrigt oförändrad avfallstaxa.  

4. Oförändrad slamtaxa. 

Bakgrund 

Avfallskollektivet respektive slamkollektivet ska bära sina egna kostnader. 

Slutsats 

Med hänsyn till ovanstående föreslås avfallstaxan höjas med 5 % och slamtaxan 

lämnas oförändrad. 

 
Dala Vatten och Avfall AB 
 

Lisbeth Martinsson Skinnar 

Affärsområdeschef Avfall 
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Avfallstaxa
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Gäller from 2021-01-01
Avgifter är inklusive moms

Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2020-xx-xx-, § xx
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1 Kärlavfall och grovavfall
Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Fast avgift 
Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåfamiljshus, fritidshus, 
flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften täcker kostnader för avfallsplanering, 
administration och service. 
För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och 
farligt avfall. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för nyttjande av 
återvinningscentralen under hela fastighetens livslängd.
Verksamheter har tillgång till återvinningscentralen och betalar via företagsbiljett vid 
avlämnande av grovavfall. Farligt avfall från verksamheter tas ej emot.

Hämtningsavgift 
Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften täcker 
kostnader för att hämtning och behandling av kärl- och säckavfall från hushåll och 
verksamheter. Hushåll som anmält hemkompostering behöver endast hämtning av 
brännbart restavfall.

Tilläggsavgift 
Exempelvis avgift för extra hämtningar.

1.1 Fast avgift 
Abonnemang Förklaring Avgift per år

Småhus, en- och 
tvåfamiljshus

Fastighet med permanentboende  1 200 1 250 kr

Småhus, fritidshus Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd 840 875 kr
Flerfamiljshus, per 
lägenhet

Fastighet med minst tre lägenheter 840 875 kr

Verksamhet Övriga fastigheter utöver en- och tvåfamiljshus, 
flerfamiljshus och fritidshus, där det uppkommer avfall 
jämförligt med hushållsavfall. Exempel på 
verksamheter är företag, skolor, föreningar och 
institutioner.

740 kr

Verksamhet, 
sommar

Som ovan, men med verksamhet endast under 
sommartid (1 maj-30 september).

370 kr

Obebodd fastighet Gäller endast fastigheter med godkänt uppehåll i 
hämtning.

420 kr
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1.2 Hämtningsavgift
Delat kärl avser två fastigheter som delar på en uppsättning kärl, det är inte möjligt att 
enbart dela på matavfallskärlet. Gemensamt hämtställe avser fler än två fastigheter 
som lämnar sitt avfall i gemensamma kärl.

1.2.1 Hämtningsavgift en- och tvåfamiljshus
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 225 kr
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  450 500 kr
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 1 000 kr
Kärl 190 l tömning varannan vecka  900 1 000 kr
Kärl 370 l tömning varannan vecka 2 000 kr
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 225 kr
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr

Brännbart 
restavfall

Gemensamt hämtställe  200 260 kr
Kärl 140 l tömning varannan vecka 540 kr
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr

Matavfall

Gemensamt hämtställe   260 280 kr

1.2.2 Hämtningsavgift fritidshus
Gäller 1 maj-30 september.
Avfallsslag Kärlstorlek och tömning Avgift per år

Kärl 190 l tömning var åttonde vecka 113 kr
Kärl 190 l tömning var fjärde vecka  225 250 kr
Kärl 370 l tömning var fjärde vecka 500 kr
Kärl 190 l tömning varannan vecka  450 500 kr
Kärl 370 l tömning varannan vecka 1 000 kr
Delat kärl 190 l tömning var fjärde vecka 113 kr
Delat kärl 190 l tömning var åttonde vecka 57 kr

Brännbart 
restavfall

Gemensamt hämtställe  110 130 kr
Kärl 140 l tömning varannan vecka 270 kr
Delat kärl 140 l tömning varannan vecka  135 kr

Matavfall

Gemensamt hämtställe  130 140 kr
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1.2.3 Hämtningsavgift flerfamiljshus och verksamheter
Hämtning av hushållsavfall vid flerfamiljshus och verksamheter betalas per tömning 
enligt nedan. Avgifter gäller vid abonnemang med fasta tömningsfrekvenser (tex 1 gång 
per vecka eller 1 gång var 14:e dag).
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.

Kärl
Avfallsslag Kärlstorlek Avgift per tömning

190 l  37 41 kr
370 l 72 80 kr

Brännbart 
restavfall

660 l  129 142 kr
140 l 26 krMatavfall
240 l 45 kr

Container
För container debiteras utöver tömningsavgift, även en årshyra.
Containerstorlek Hyra av container Avgift per tömning
4 m3 2 000 kr/år  800 880 kr
6 m3 3 000 kr/år   1 168 1 285 kr
8 m3 4 000 kr/år  1 498 1 650 kr
10 m3 5 000 kr/år   1 955 2 150 kr

Djupbehållare
Djupbehållare anskaffas och ägs av fastighetsägaren. Utformning och placering ska 
godkännas av Dala Vatten och Avfall AB.
Avfallsslag Behållarstorlek Avgift per tömning

3 m3  1 200 1320 krBrännbart 
restavfall 5 m3  1 600 1760 kr
Matavfall 0,75 m3 910 kr

140



Avfallstaxa 
Leksands kommun

4

1.3 Tilläggsavgifter
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.

1.3.1 En- och tvåfamiljshus och fritidshus
Draghjälp för kärl (från uppställningsplats på fastigheten till uppställningsplats för 
hämtningsfordon och tillbaka, som längst 25 meter enkel väg) förutsätter att vägen är 
framkomlig så att kärl kan rullas, Dala Vatten och Avfall AB avgör när detta uppfylls. 
Tjänst Förklaring Avgift

Inom ordinarie tur (tex tömning okt-april för fritidshus med 
sommarabonnemang).

65 75 kr/tillfälleExtra tömning

Utom ordinarie tur. Tömning inom tre arbetsdagar. 452 460 
kr/tillfälle

Extra säck Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan lämnas i 
säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie tömning. Endast 
efter beställning.

 63 75kr/säck

Enstaka tillfälle, ett eller två kärl. 50 kr/tillfälle
En- och tvåfamiljshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  300 400 kr/år

Draghjälp

Fritidshus ordinarie tur, ett eller två kärl.  150 200 kr/år
Fritidshus – hjälp att dra kärl till fastigheten efter avslutad 
hämtningssäsong, ett eller två kärl.

250 kr/tillfälle

Specialfordon För tömning av kärl som kräver specialfordon, 
tillkommer en avgift

 452 460 
kr/tillfälle

Tvätt av kärl Enligt fastställt schema.  322 325 kr/kärl
Byte av smutsigt 
kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl i samma storlek, vid 
byte ska befintligt kärl vara tomt.

575 kr/kärl

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för matavfall 
eller annat än brännbart restavfall upptäcks i behållare för 
brännbart restavfall. 

 210 250 kr/kärl

Överfullt kärl Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till 
ytterligare ett kärl eller tätare tömningsintervall.

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år
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1.3.2 Flerfamiljshus och verksamheter
Kärl
Tjänst Förklaring Avgift

Tömning inom 3 arbetsdagar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

 24 35 kr/tillfälle

Tömning bestämd dag. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

515 kr/tillfälle

Budning

Akut tömning inom 24 timmar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

 612 615 kr/tillfälle

Brännbart restavfall som inte får plats i kärl kan 
lämnas i säck bredvid avfallskärlet vid ordinarie 
tömning.

63 75 kr/säckExtra säck

Vid återkommande extrasäckar övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl.

Utkörning/in-
tagning av kärl

Hantering av kärl på kundens begäran.  230 250 kr/tillfälle

Tvätt av kärl vid fastighet, enligt fastställt schema. 322 325 kr/kärlTvätt av kärl
Minst 5 kärl inom samma geografiska område, enligt 
fastställt schema.

550 kr/timme

Byte av smutsigt 
kärl

Befintligt kärl byts till ett rent kärl av samma 
storlek, vid byte ska befintligt kärl vara tomt.

575 kr/kärl

Felsorteringsavgift Om annat än matavfall upptäcks i behållare för 
matavfall eller annat än brännbart restavfall 
upptäcks i behållare för brännbart restavfall. 

 210 500 kr/kärl

Enstaka tillfälle. dubbel 
hämtningsavgift

Överfullt kärl

Vid återkommande överfullt kärl övergår 
abonnemanget till tätare tömningsintervall eller 
ytterligare kärl alternativt större kärl. 

Gravitationslås Hyra, per kärl 50 kr/år
Lock-i-lock Hyra, per kärl 50 kr/år 

Container
För tvätt av container debiteras framkörningsavgift samt timtid, tvätt sker på plats hos 
kund.
Tjänst Förklaring Avgift per container

Tömning inom 3 arbetsdagar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

 357 360 kr 

Tömning bestämd dag. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

  876 880 kr 

Budning

Akut tömning inom 24 timmar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

 876 880 kr

Utkörning/
hemtagning

Hantering av container på kundens begäran. 1 035 1 100 kr

Felsorteringsavgift Om annat än brännbart restavfall upptäcks i 
behållare för brännbart restavfall. 

1 000 kr

Framkörningsavgift 550 kr/tillfälleTvätt av container
Timdebitering på plats hos kund 1100 kr/timme
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Djupbehållare
Tjänst Förklaring Avgift per behållare

Tömning inom 3 arbetsdagar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

357 360 kr 

Tömning bestämd dag. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

876 880 kr 

Budning

Akut tömning inom 24 timmar. 
Tillägg till ordinarie hämtningskostnad.

876 880 kr

1.4 Grovavfall
1.4.1 Hämtning av grovavfall en- och tvåfamiljshus och fritidshus
Grovavfall (skrymmande avfall) från en-och tvåfamiljshus och fritidshus hämtas enligt 
körschema efter beställning. Avfallet ska placeras vid farbar väg.
Tjänst Förklaring Avgift

Max två kolli/hämtningstillfälle 185 kr/tillfälleHämtning 
grovavfall För extra kolli tillkommer 50 kr/kolli

1.4.2 Verksamheter
Taxan för grovavfall från företag (företagsbiljett) fastställs av Leksand Vatten AB.
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2 Enskilda avloppsanläggningar
Taxan för slam och latrin ska täcka kostnad för tömning, transport, behandling samt 
administration.

2.1 Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk
2.1.1 Tömningsavgifter 
Volym Förklaring Avgift

Volym 0-3,0 m3 1 202 kr/tömning
Volym 3,1-6 m3 1 729 kr/tömning

Ordinarie tömning

Överstigande 6 m3. 
Tillägg för ytterligare påbörjad m3.

219 kr/m3

Tömning anl. 2 vid 
samtidig tömning 
anl. 1

Som anläggning 1 räknas brunn ansluten till WC. 880 kr/tömning

2.1.2 Tilläggsavgifter 
För beställning av tilläggstjänster kontakta Dala Vatten och Avfall ABs kundservice.
Tillägg till ordinarie tömningsavgift. 
Tjänst Förklaring Avgift per tillfälle

Budning Tömning inom 3 arbetsdagar. 375 kr
Bestämd dag Tömning bestämd dag. 750 kr
Akut tömning Tömning inom 8 timmar från beställning. 1 430 kr
Dubbel bemanning För tömning av brunn som kräver dubbel bemanning, 

till exempel vid tunga lock eller längre 
slangdragningar, tillkommer en avgift.

500 kr

Specialfordon För tömning av anläggning som kräver specialfordon, 
tillkommer en avgift. 

1 000 kr

Bomkörning Om anläggning ej kan tömmas på grund av hinder, 
utgår en avgift. Avser budad tömning, tömning 
bestämd dag samt akut tömning.

150 kr

2.1.3 Gemensamhetsanläggningar/stor brunn
För tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk, överstigande 10 m3, 
debiteras timtid samt behandlingsavgift per m3.
Tjänst Förklaring Avgift

Inom ordinarie arbetstid. 1 125 krTimdebitering
Utom ordinarie arbetstid. 2 625 kr

Behandlingsavgift Per kubikmeter. 219 kr/m3
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2.2 Latrin
Tjänst Förklaring Avgift per kärl
Latrinkärl inklusive 
behandling

Latrinkärl köps och lämnas av kunden på 
återvinningscentralen.

 321 340 kr

Hämtning Tilläggsavgift för hämtning av latrinkärl vid fastighet.  479 460 kr

2.3 Fettavskiljare
Avgift för tömning, transport, behandling av slam från fettavskiljare samt administration 
tas ut enligt nedan.
Tömningsfrekvens bestäms i samråd med Dala Vatten och Avfall AB.
Tjänst Tjänst Avgift

Volym 1 m3 1 812 kr/tömning
Volym 2 m3 2 534 kr/tömning
Volym 3 m3 3 257 kr/tömning

Ordinarie tömning

Överstigande 3 m3. Tillägg för ytterligare påbörjad m3. 723 kr/m3

Akut tömning Inom 24 timmar från beställning. 
Tillägg till ordinarie tömningskostnad. 

2 353 kr/tillfälle
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3 Allmänna bestämmelser

3.1 Bestämmelser om avgiftsskyldighet 
Avgiftsskyldighet för avfallshantering regleras i Miljöbalken och Föreskrifter om 
avfallshantering i Leksands kommun. Fastighetsägaren är avgiftsskyldig. 
En avfallstaxa skall täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, som uppstår i kommunen.
Avgiften ska erläggas till Leksand Vatten AB, c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 
25 Leksand, till angivet plus- eller bankgironummer på faktura.

3.2 Betalning
Betalning av abonnemang erläggs per månad, per varannan månad eller per kvartal 
(enligt beslut av Leksand Vatten AB). 
Avgiften beräknas efter abonnemanget fram till räkningens förfallodag. Betalas 
debiterat belopp inte inom tid som anges på räkningen, skall erläggas: 

 Påminnelseavgift. Ersättning för utfärdande av skriftlig betalningspåminnelse 
utgår i enlighet med lagen om inkassokostnader mm. Ersättningen uttages vid 
varje tid gällande förordning.

 Dröjsmålsränta. På obetalt belopp enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen 
skulle skett.

3.3 Ändring av taxor och avgifter
Ändring av avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige i Leksands kommun.
I de fall taxan inte kan tillämpas fattar Leksand Vatten AB beslut om avgift.

3.4 Förändring av abonnemang 
Förändring av löpande abonnemang anmäls till Dala Vatten och Avfall AB minst 14 dagar 
i förväg om inte annat anges i Föreskrifter om avfallshantering i Leksands kommun.
Förändring av plats, läge av kärl, container etcetera skall omedelbart anmälas till Dala 
Vatten och Avfall AB. 

3.5 Skatter
Om regering eller riksdag beslutar om andra skatter eller avgifter inom avfallsområdet, 
justeras taxan i samma mån av Leksand Vatten AB.
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Taxan framtagen för Leksand Vatten AB genom Dala 
Vatten och Avfall AB, ett regionalt VA- och 

Avfallsbolag som ägs av kommunerna Gagnef, 
Leksand, Rättvik och Vansbro. Bolagets uppgift är 

att ta hand om avfallet som uppstår i dessa 
kommuner samt förse invånarna med dricksvatten 

och avloppsvattenrening. 
Vid frågor om taxan vänd dig till 

Dala Vatten och Avfall AB, 0247-44 100.
www.dalavattenavfall.se 
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Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 99 Dnr 2020/868

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i 
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen). Nuvarande taxa för räddningstjänsten är från 2018 
och bildande av det gemensamma förbundet. Behov finns att reglera taxan 
utifrån förändrat index och förändring avseende möjlighet att debitera 
medlemskommuner för utbildning i hjärt-/lungräddning. Taxan anses inte 
reglera hela brandkårens verksamhetsområde och därför krävs tillägg 
avseende extern utbildning samt övrig uppdragsutbildning för 
kommunanställda.
Direktionen för BRAND beslutade den 14 maj 2020 att godkänna förslag till 
ny taxa från 1 januari 2021.  Direktionen rekommenderade medlems-
kommunerna att fatta beslut om taxa i enligt med förslag. För att taxan ska 
gälla krävs likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige. 

Sektorns bedömning
Taxorna har inte justerats sedan 2018 och det förslag till revidering som 
presenteras innehåller rimliga uppräkningar av taxorna. Förslaget innebär 
även att den kommuninterna HLR-utbildningen blir avgiftsfri för 
kommunerna och att utbildningen ingår i medlemsbidraget. Detta är ett 
välkommet förtydligande.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-23
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-05-14
Underlag förslag till taxa, daterat 2020-04-30

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.
2. Ny taxa gäller från 1 januari 2021 och ersätter tidigare taxa.
3. Besluten gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 
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Datum
2020-09-23

Referens
Dnr 2020/868  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson, 024780338
ann-charlotte.zackrisson@leksand.se

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2021

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bedriver kommunalförbundet Brandkåren i 
Norra Dalarna fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen). Nuvarande taxa för räddningstjänsten härstammar 
från 2018 och bildande av det gemensamma förbundet.
Direktionen för BRAND beslutade den 14 maj 2020 att godkänna förslag till 
ny taxa från 1 januari 2021.  Direktionen rekommenderade medlems-
kommunerna att fatta beslut om taxa i enligt med förslag. För att taxan ska 
gälla krävs likalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Taxorna har inte justerats sedan 2018 och det förslag till revidering som 
presenteras innehåller rimliga uppräkningar av taxorna. Förslaget innebär 
även att den kommuninterna HLR utbildningen blir avgiftsfri för 
kommunerna och att utbildningen ingår i medlemsbidraget. Detta är ett 
välkommet förtydligande.

Förslag till beslut

1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-13
Protokoll Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2020-05-14
Underlag förslag till taxa, daterat 2020-04-30

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Brandkåren i Norra Dalarna
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
 
Fastställd:  
Direktionen 2018-11-23 §4 
 
Diarienummer: 2018/00488 044  
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
Samtliga belopp är angivna exkl. moms 
 

 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Personal 

Personalkostnad ( kl. 07-16) 

vardagar 

573 kr 597 kr* Enligt gällande RVR-
belopp för varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Personalkostnad (övrig tid) 859 kr 896 kr* Enligt RVR-belopp 
förhöjd 50 % 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Hyra fordon och utrustning 

Brandfordon, maskinstege, 

hävare, specialfordon, 

tankbil (exkl. personal) 

439 kr/h 474 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Båt, fordon, motorsprutor 

(exkl. personal) 

240 kr/h 316 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Brandslang per längd 146 kr/dygn 158 kr/tim* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2020 års 
nivå) 

Brandredskapskontroll 

(tjänsteköp) 

400 kr grundavgift samt 
100 kr/enhet 

 Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning tillsyn 

grundavgift 

1800 kr 1900 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå.  

Myndighetsutövning tillsyn 

timpris 

900 kr 940 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 

Myndighetsutövning 

tillstånd grundavgift 

1800 kr 1900 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 

Myndighetsutövning 

tillstånd timpris 

900 kr 940 kr Räknas upp med 2 % 
årligen, angett i 2021 
års nivå. 
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 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Utbildning 

Kommunintern utbildning 

(HLR) 

250 kr per person Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Kommunintern utbildning 

brandskydd 

Ingår i medlemsbidrag Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Övrig uppdragsutbildning 

för kommunanställda 

 1000 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

 

Normal 

uppdragsutbildning för 

extern (t. ex. HLR, 

brandskydd m.m.) 

 800 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

 

Övrig uppdragsutbildning 

för extern (t. ex. SBA, mer 

omfattande utbildning 

etc.) 

 2600 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

 

Brandskyddsutbildning för 

kommunala bolag 

250 kr per person 
(tillkommer kostnad för 
personal) 

 Stryks ur taxan och 
räknas som extern 

Larmhantering automatiska larm 

Anslutningsavgift engång 1900 kr 2000 kr  

Årlig avgift direktkoppling 

till BRAND 

3000 kr 3050 kr  

Årlig avgift via SOS alarm 1900 kr 1900 kr  

Årlig avgift mottagning 

inbrottslarm direkt till 

BRAND 

1600 kr 1650 kr  

Årlig avgift per ytterligare 

larmbesked direkt till 

BRAND 

450 kr 450 kr  

Kommunintern service 

larmanläggning  

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Automatlarm utryckning 6169 kr  6444 kr* Avser två styrkor 1+4 
samt ett tungt 
brandfordon enligt 
RVR och MSB varje 
år (*angett i 2020 års 
nivå) 

 
  

157



Sida 6(7) 

Brandkåren Norra Dalarna · M ä x v ä g e n  5 5  · 792 37 Mora 

 

Övriga nödlägen 
Bärhjälp 1222 kr 1510 kr* Avser två brandmän 

samt ett fordon 
enligt RVR och MSB 
varje år (*angett i 
2020 års nivå) 

Hissnödläge    Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Inbrottslarm   Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

 
 

Förklaring till taxa 
 

• Personal 

Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid 

efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag 

som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt 

RVR-prislista varje år. 

 

• Hyra av fordon och utrustning 

Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt, 

exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra 

uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av 

fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för 

personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista 

(självkostnad) varje år. 

 

• Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.  

 

• Utbildning 

Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till 

Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning. 

Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex. 

utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person. 

 

• Larmhantering automatiska larm 

-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i 

brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd. 

-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning 
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för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 

information om nycklar, kontaktpersoner m.m. 

-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i 

händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på 

objektet. Omfattar personal och fordonskostnader. 

 

• Övriga nödlägen 

Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har 

några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts. 

Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt 

RVR:s och MSB:s prislista varje år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 101 Dnr 2020/478

Låneram för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag en av kommunfullmäktige beslutad låneram på 
350 miljoner kronor. En höjning av låneramen har länge varit aviserad för att 
klara finansieringen av beslutade investeringar. Investeringstakten har dock 
varit lägre än planerat och resultatet bättre än förväntat 2020 och ramen har 
därmed varit tillräcklig. Nyupplåningen under 2020 uppgår hittills till 50 
miljoner kronor. Lånen uppgår i slutet på oktober 2020 till 310 miljoner 
kronor och kommunen har god likviditet. Det beslutade bygget av 
sporthallen och det särskilda boendet i Tibble fortskrider och bedöms följa 
plan vilket medför höga investeringsutgifter de kommande månaderna. För 
att inte hamna i ett läge där låneramen inte håller föreslås en höjning av 
ramen från och med 2021 som möjliggör genomförande av beslutade 
investeringar. 

Sektorns bedömning
Kommunen investeringsutrymme utan att uppta nya lån motsvarar 
avskrivningar plus årets resultat. Leksand har årligen avskrivningar som 
motsvarar cirka 45 miljoner kronor och gjorde under 2019 ett överskott på ca 
9 miljoner kronor. Beslutade investeringar 2020 uppgår till 207 miljoner 
kronor. Utfallet är i slutet på oktober ca 70 miljoner kronor och prognosen 
drygt 100 miljoner kronor. 
I större investeringsprojekt är det svårt att exakt tidsätta utbetalningarna men 
det finns framtagna planer och en process för ekonomisk uppföljning av 
bland annat Tibble. Under hösten har både bygget av Tibble och sporthallen 
kommit in i en ny fas och nya investeringar på cirka 200 miljoner kronor 
förväntas beslutas i samband med mål och budget 2021-2023. 
För att skapa handlingsutrymme och möjliggöra genomförande av beslutade 
investeringar föreslås att låneramen höjs till 550 miljoner kronor för 
Leksands kommun. Utrymmet ryms väl inom fastställda limiter av 
Kommuninvest. 
Förvaltningen avser att tillsammans med de kommunala bolagen återkomma 
med en långsiktig investeringsplan under 2021. 
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Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner kronor.

Beslutet skickas till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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Datum
2020-10-27

Referens
Dnr 2020/478  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson

Höjning av låneram Leksands kommun

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun har idag en av kommunfullmäktige beslutad låneram på 
350 miljoner kronor. En höjning av låneramen har länge varit aviserad för att 
klara finansieringen av beslutade investeringar. Investeringstakten har dock 
varit lägre än planerat och resultatet bättre än förväntat 2020 och ramen har 
därmed varit tillräcklig. Nyupplåningen under 2020 uppgår hittills till 50 
miljoner kronor. Lånen uppgår i slutet på oktober 2020 till 310 miljoner 
kronor och kommunen har god likviditet. Det beslutade bygget av 
sporthallen och det särskilda boendet i Tibble fortskrider och bedöms följa 
plan vilket medför höga investeringsutgifter de kommande månaderna. För 
att inte hamna i ett läge där låneramen inte håller föreslås en höjning av 
ramen från och med 2021 som möjliggör genomförande av beslutade 
investeringar. 

Sektorns bedömning
Kommunen investeringsutrymme utan att uppta nya lån motsvarar 
avskrivningar plus årets resultat. Leksand har årligen avskrivningar som 
motsvarar cirka 45 miljoner kronor och gjorde under 2019 ett överskott på ca 
9 miljoner kronor. Beslutade investeringar 2020 uppgår till 207 miljoner 
kronor. Utfallet är i slutet på oktober ca 70 miljoner kronor och prognosen 
drygt 100 miljoner kronor. 
I större investeringsprojekt är det svårt att exakt tidsätta utbetalningarna men 
det finns framtagna planer och en process för ekonomisk uppföljning av 
bland annat Tibble. Under hösten har både bygget av Tibble och sporthallen 
kommit in i en ny fas och nya investeringar på cirka 200 miljoner kronor 
förväntas beslutas i samband med mål och budget 2021-2023. 
För att skapa handlingsutrymme och möjliggöra genomförande av beslutade 
investeringar föreslås att låneramen höjs till 550 miljoner kronor för 
Leksands kommun. Utrymmet ryms väl inom fastställda limiter av 
Kommuninvest. 
Förvaltningen avser att tillsammans med de kommunala bolagen återkomma 
med en långsiktig investeringsplan under 2021. 

Förslag till beslut
1. Höja låneramen för Leksand kommun till 550 miljoner kronor.
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Leksands kommun

Datum
2020-10-27 Referens

Dnr 2020/478
Sida
2(2)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
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Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 100 Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare 
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande 
säkerhet.

Sektorns bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då 
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser. 
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda 
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Samråd har skett 
med bolagen inför framtagandet av finanspolicyn och parterna uppfyller 
policyn individuellt och på koncernnivå.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en 
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta 
lånen. 
Räntebindningen, dvs den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till 
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska 
risken för snabbt stigande räntekostnader. 
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan 
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta 
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska 
rapporteras i årsredovisningen. 
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för 
upplåning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Förslag till finanspolicy
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Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12, 
8 §

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta finanspolicy, i enlighet med förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2020-10-27

Referens
Dnr 2019/1402  

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare 
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande 
säkerhet.
Ärendet har varit uppe för beredning och efter synpunkter på AU har ett par 
förtydligande gjorts i policyn vilka redovisas nedan.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då 
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser. 
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda 
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. Samråd har skett 
med bolagen inför framtagandet av finanspolicyn och parterna uppfyller 
policyn individuellt och på koncernnivå.
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en 
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta 
lånen. 
Räntebindningen, dvs den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till 
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska 
risken för snabbt stigande räntekostnader. 
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan 
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta 
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska 
rapporteras i årsredovisningen. 
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för 
upplåning.

Justeringar jämfört med version distribuerad till AU 12 oktober.
Under kommunfullmäktiges ansvar har punkterna om tillåtna former och 
godkända motparter vid placeringar och upplåning strukits. Beslut om 
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Leksands kommun

Datum
2020-10-27 Referens

Dnr 2019/1402
Sida
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motparter fastställs i policyn och behöver inte kvarstå som separata 
beslutspunkter. 
Punkterna om beloppsramar för omsättning av lån, samt beloppsramar för 
kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår utgår i sin helhet då 
detta i huvudsak regleras via det årliga beslutet om mål och budget där 
anslagen för kommande år beslutas. 
Under kommunstyrelsens ansvar ändras skrivelsen till att lyda: Vid behov 
utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamhetens samt lämna förslag 
till kommunfullmäktige om revideringar av kommunkoncernens 
finanspolicy. Punkten om att utarbeta riktlinjer tas därmed bort. 
För de kommunala bolagen förtydligas att de får upprätta en bolagsspecifik 
finanspolicy som ska baseras på den kommunkoncerngemensamma policyn 
och på gällande ägardirektiv.

Förslag till beslut
1. Anta finanspolicy, i enlighet med förslaget.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-27
Reviderat förslag till finanspolicy

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund
Ekonomichef Leksandsbostäder AB Åsa Elm
VD Dala Vatten och avfall AB Anna Almlöf
Ekonomichef Dala vatten och avfall AB Petra Gunnarsson
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Förslag till

Finanspolicy

Antagen av kommunfullmäktige 2020-XX-XX, § X
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1. Inledning
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 
inklusive de kommunala bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB ska 
bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering.
Policyn är ett komplement till kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk 
hushållning. Dokumenten revideras vid behov.  

2.  Finanspolicyns syfte
Syftet med denna finanspolicy är att:

 Fastställa finansverksamhetens mål

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som 
förekommer i finansverksamheten

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering, uppföljning och kontroll av 
finansverksamheten

  Fastställa riktlinjer för borgen och garantier

3. Finansverksamhetens mål
Finansverksamhetens mål är att:

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga och kapitalförsörjning på kort och lång 
sikt

 Åstadkomma långsiktig finansiell stabilitet för kommunkoncernen som helhet

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer uppnå bästa möjliga räntenetto

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll

 Den finansiella verksamheten bedrivs utan spekulativa inslag och att minimera de 
finansiella riskerna

4. Organisation och ansvarsfördelning
Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen. Delegering av beslutanderätt från kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av 
beslutanderätt från kommunstyrelsen till utskott och tjänstemän framgår av 
kommunstyrelsens delegeringsordning.

Kommunfullmäktiges ansvar
Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige och hållas uppdaterad med hänsyn 
till aktuella förhållanden inom kommunkoncernen och på de finansiella marknaderna. 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:

 Finanspolicyn 

 Beloppsramar för nyupplåning
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 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska:

 Vid behov utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamhetens samt lämna 
förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunkoncernens 
finanspolicy.

 Löpande följa kommunens finansiella situation genom rapportering från 
förvaltningen

Ekonomiavdelningens ansvar
Ekonomiavdelningen ska:

 Ansvara för upplåningar, placeringar samt hantering av finansiella risker i enlighet 
med beslutad delegeringsordning

 Säkerställa att fattade beslut efterlevs. Uppföljning av fattade beslut samt 
bindningstider, snittränta m.m. sker i KI-Finans webbportal som ska vara officiell 
källa för finansiell information. Uppföljning bör ske tertialvis och vid årsbokslut 
samt om behov föreligger. Rapportering till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ska ske vid delårsbokslut samt vid årsbokslut.

Kommunala bolag
De kommunala helägda bolagen omfattas av denna finanspolicy. Kommunkoncernens 
bolag får även upprätta en bolagsspecifik finanspolicy som ska baseras på den 
kommunkoncerngemensamma policyn och på gällande ägardirektiv.

Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella verksamhet och risker 
hänvisas till Aktiebolagslagen (ABL).

5. Principer för likviditetsförvaltning

Betalningsberedskap
Leksands kommun ska vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening samt teckna 
bankavtal med kontokredit. 
Kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar betalningsberedskap om 
minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar 
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar. 
Tillgängliga likvida medel definieras som: 
1. Kassa och bank 
2. Skriftligt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften 
3. Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 
4. Framtida positiva netton av kassaflöden inom tre bankdagar.
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt, utöver den likviditet som erfordras för att 
upprätthålla ovanstående betalningsberedskap, kan användas för att amortera på 
låneskulden. Beslut kring amortering ska göras utifrån kommande investeringsnivåer 
och hur dessa bedöms påverka likviditeten.
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Koncernkonto
Kommunen och de kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden ska 
samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts 
för respektive bolag. 

Förvaltning av kortfristig likviditet
Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller på ett räntebärande 
konto med rätt till omedelbart uttag. Alla placerade medel ska kunna omvandlas till 
likviditet genom försäljning inom tre bankdagar.

6. Principer för finansiering 
Upplåningen ska minimeras och får bara genomföras för att täcka finansierings- eller 
refinansieringsbehov i någon av kommunens verksamheter och enligt låneramar 
beslutade av kommunfullmäktige. 
Vid behov av ändring av lånetaket fattar kommunfullmäktige beslut om detta. Beslut 
om att ingå avtal om finansiell leasing ska fattas av kommunfullmäktige. 
För upplåning av kortfristig finansiering är följande instrument tillåtna:

 Checkkredit

 Reverslån
För upplåning är följande motparter godkända:

 Banker som står under svenska finansinspektionens tillsyn.

7. Principer för riskhantering
All finansiell verksamhet innebär risktagande vilket därför också måste accepteras i 
kommunkoncernens finansverksamhet. Finansverksamheten ska dock alltid ha som mål 
att inneha så låg risk som möjligt. Riskerna ska hanteras genom en aktiv, effektiv och 
ansvarstagande finansförvaltning. 

Finansieringsrisk
Risken för att vid varje givet tillfälle inte få tillgång till nödvändig finansiering för 
befintliga eller nya lån eller att refinansiering endast kan ske med kraftigt ökade 
kostnader som följd. Finansieringsrisken ökar om en större del av skuldportföljen 
förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen.
För att minska finansieringsrisken ska kapitalbildningen i låneportföljen spridas över tid 
enligt nedanstående normportfölj.

Kapitalbindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-8 år 8-10 år

Maximalt 33 % 40 % 40 % 40 % 40 %

Ränterisk
Ränterisk är risken för att en snabb förändring av det allmänna ränteläget påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt. Ränterisken ska hanteras genom att 
ränteförfallen fördelas via en blandning av korta och långa räntebindningstider. 
Maximal löptid för räntebindning är 10 år, kommunstyrelsen kan godkänna längre 
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löptider i särskilt beslut. Skuldportföljens genomsnittliga bindningstid ska vara mellan 
två och fem år.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 
valutakursförändringar. Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är 
inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett 
motvärde motsvarande minst en miljon kronor.

Derivat
Användning av derivat är inte tillåtet inom primärkommunen.

7. Borgensåtaganden 
Kommunfullmäktige beslutar om att ingå borgen. Kommunfullmäktige ska fastställa en 
ram för kommunens borgensåtaganden. Kommunal borgen ges normalt endast till 
kommunens bolag och verksamheter. Undantag kan dock göras för icke vinstdrivande 
föreningar som även fyller viktiga samhällsfunktioner inom kommunen. I dessa fall ska 
säkerhet om möjligt eftersträvas, och en amorteringsplan upprättas mellan kommunen 
och föreningen/organisationen. 
För att uppnå konkurrensneutrala villkor måste en avgift för marknadsanpassning tas ut 
för affärsdrivande verksamhet. Beslut om borgensavgift fattas av kommunfullmäktige. 
Avgiften kan revideras per kalenderår. 
Ansökan om borgen lämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar i varje nytt 
ärende. När beslutet om att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft får 
underskrift av handlingar ske. Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens 
särskilda beslut om firmatecknare.
Borgenstagaren ska utan anmodan för varje räkenskapsår lämna årsredovisning 
omfattande förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning.

8. Rapportering
Kommunstyrelsen ska vid årsbokslut lämna en rapport till kommunfullmäktige 
avseende kommunens finansverksamhet. I rapporten ska ingå: 

 Likviditetssituation 

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats

 Engagemang per motpart 

 Förfallostruktur på lån och placeringar 
I årsredovisningen rapporteras ränte- och kapitalbindning samt totalbelåning. 
Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler, samt avvikelser från ränte- och 
kapitalbindning rapporteras omedelbart.
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§ 58 Dnr 2019/1402

Finanspolicy Leksands kommunkoncern

Beskrivning av ärendet
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen och enligt 11 kap. 4 § ska fullmäktige även besluta om 
riktlinjer för medel avsatta för pensionsförpliktelser. Kommuner ska vidare 
enligt 11 kap. 2 § förvalta sina medel med god avkastning och betryggande 
säkerhet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Ett förslag till finanspolicy har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
kommunallagen. Dock behandlas inte förvaltning av pensionsförpliktelser då 
Leksands kommun inte har några placeringar för sina pensionsförpliktelser. 
Föreslagen finanspolicy gäller förutom primärkommunen även de helägda 
bolagen Leksandsbostäder AB och Leksand Vatten AB. 
För kapitalbindning föreslås att maximalt 33 % av lånen får förfalla inom en 
12-månadersperiod, detta för att minska risken för att inte kunna omsätta 
lånen. 
Räntebindningen, d.v.s. den genomsnittliga räntebindningstiden är satt till 
mellan 2-5 år. Detta för att få en spridning av räntan och därmed minska 
risken för snabbt stigande räntekostnader. 
Vidare tydliggörs ansvarsfördelning gällande finansiella frågor mellan 
tjänstemän och politiker. Även rapporteringens omfattning tydliggörs, detta 
är bland annat utifrån lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) där det framgår att ränte- och kapitalbindning m.m. ska 
rapporteras i årsredovisningen. 
Slutligen framgår också godkända motparter och godkända instrument för 
upplåning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06
Förslag till finanspolicy
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Anta finanspolicy för Leksands kommunkoncern i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 104 Dnr 2019/1017

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 ska bidra till en hållbar 
utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en miljöplan 
och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska 
utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till 
kommunens hela geografiska område. 
Kommunstyrelsen gav, vid sammanträdet den 27 januari 2020, förvaltningen 
i uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram 
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Våren 2020 kom 
dock att präglas av Covid-19-pandemin och förvaltningen ställde om sitt 
arbete till koncentration på krishantering. Arbetet med att ta fram nya 
miljömål försenades således kraftigt både tids- och resursmässigt. Ett förslag 
till ny naturvårdsplan under namnet natur- och friluftsplan kunde arbetas 
fram men övriga planer, som omfattar ett större verksamhetsområde och 
därmed hela kommunkoncernen, har istället startat under hösten 2020.  

Sektorns bedömning
Samhällsutvecklingssektorn bedömer att Leksands kommun är i behov av en 
giltig miljöpolicy och giltiga miljömål. De aktuella gäller fram till slutet av 
december 2020 och på grund av ovannämnda förseningar har arbetet med att 
ta fram nya således startat först denna höst. Eftersom det är en omfattande 
arbetsprocess som kräver både tid, personella resurser samt samarbete och 
dialog, både internt, inom kommunkoncernen och med externa aktörer och 
invånare beräknas arbetet vara klart hösten 2021. En tidsperiod utan 
miljömål vore dock inte att rekommendera då strävan efter att nå alla mål 
behöver fortsätta medan nya arbetas fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-26
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020, antagna 2012-11-26, § 110, senast 
ändrade av KF 2015-06-08, § 96
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nuvarande miljömål gäller till och med den 31 december 2021, förutsatt 

att fullmäktige inte beslutar om nya miljömål innan dess. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Referens
Dnr 2019/1017  

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

Förlängning av nuvarande miljömål för Leksands 
kommun

Beskrivning av ärendet
Kommunens miljöpolicy och miljömål 2012-2020 ska bidra till en hållbar 
utveckling. Miljömålen består av tre delar: en naturvårdsplan, en miljöplan 
och en energi- och klimatplan. I miljömålen finns både åtgärder som ska 
utföras i den kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till 
kommunens hela geografiska område. 
Kommunstyrelsen gav, vid sammanträdet den 27 januari 2020, förvaltningen 
i uppdrag att under våren 2020 utvärdera nu gällande miljömål samt ta fram 
förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål. Våren 2020 kom 
dock att präglas av Covid-19-pandemin och förvaltningen ställde om sitt 
arbete till koncentration på krishantering. Arbetet med att ta fram nya 
miljömål försenades således kraftigt både tids- och resursmässigt. Ett förslag 
till ny naturvårdsplan under namnet natur- och friluftsplan kunde arbetas 
fram men övriga planer, som omfattar ett större verksamhetsområde och 
därmed hela kommunkoncernen, har istället startat under hösten 2020.  

Sektorns bedömning
Samhällsbyggnadssektorn bedömer att Leksands kommun är i behov av en 
giltig miljöpolicy och giltiga miljömål. De aktuella gäller fram till slutet av 
december 2020 och på grund av ovannämnda förseningar har arbetet med att 
ta fram nya således startat först denna höst. Eftersom det är en omfattande 
arbetsprocess som kräver både tid, personella resurser samt samarbete och 
dialog, både internt, inom kommunkoncernen och med externa aktörer och 
invånare beräknas arbetet vara klart hösten 2021. En tidsperiod utan 
miljömål vore dock inte att rekommendera då strävan efter att nå alla mål 
behöver fortsätta medan nya arbetas fram.

Förslag till beslut
1. Nuvarande miljöpolicy och miljömål fortsätter att gälla till och med 

hösten 2021 eller till dess att ny policy och nya mål antagits. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Miljöpolicy och miljömål 2012-2020, tillgängliga på 
https://www.leksand.se/medborgare/kommun-och-
politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument/kommunala-policys-
planer-och-program/ 
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Slutligt beslut skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert 
Sektorschef Samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Tf Miljöchef och Myndighetschef, Jonas Slars 
Avdelningschef strategisk planering, Anna Ograhn  
Avdelningschef, Liselotte Målarbo 
Konsult, Johan Lundin 
Hållbarhetsstrateg, Anna Tägtström Visconti 
Fastighetschef Leksandsbostäder AB, Pelle Lindkvist 
Strateg avfall Dala Vatten och Avfall AB, Malin Liss Lundeberg 
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§ 109 Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - 
Arvodesberedning

Beskrivning av ärendet
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda. 
I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den avsåg återkomma 
med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) rörande ersättningar och 
arvoden till förtroendevalda. 

Presidiets förslag till direktiv
Kommunfullmäktiges presidium föreslår e att en tillfällig 
fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att: 

- göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, 
bolag och andra organ, från och med nästa mandatperiod

- upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag

- se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.

Tidsram 
Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30. 
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 
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Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid 
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i 
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid 
utgången av november 2021.

Ledamöter och valet av dessa
Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje 
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i 
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de 
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare 
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen, 
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s 
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar 
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. 
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är 
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer 
förtroendevalda. 

Beredningens arbetssätt 
 Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från 

fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika 
aktiviteter. 

 Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara 
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i 
det egna partiet och inhämta synpunkter. 

 Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från 
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att 
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar. 
Ordföranden ansvarar för att detta görs.

 I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller 
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader 
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till 
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige 
beslut.
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 Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och 
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har 
utslagsröst. 

Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar. 
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och 
jävsregler. 

Medgivande till offentliga möten 
Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda 
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt. 

Initiativrätt 
Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver 
uppdraget. 

Tjänstemannastöd 
För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation 
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från 
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. 
Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie 
verksamhet. 

Finansiering
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen får 
sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda i Leksands kommun avseende de möten som ordföranden 
kallar till. Något särskilt ordförandearvode utbetalas inte. Kostnaden föreslås 
belasta kommunfullmäktiges ansvar.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12, 
§ 60
Presidiets utlåtande med förslag till direktiv, daterat 2020-08-25

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden 

2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i 

enlighet med förslaget.
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3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021.

4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan 
tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt 
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, 
senast vid utgången av november 2021.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 60 Dnr 2020/796

Direktiv till tillfällig fullmäktigeberedning - 
Arvodesberedning

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag, enligt 
bestämmelser i kommunallagen. För detta ska det finnas riktlinjer för 
ersättning. Fullmäktige får även bland annat besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget 
och om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av 
uppdraget. 
Idag gäller Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda 
2019-2022, antagna av KF 2018-12-11 § 47. Regelverket innehåller bland 
annat bestämmelser om vilka sammanträden och andra förrättningar som är 
ersättningsberättigade och med hur mycket, när ersättningar ska begäras 
samt bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, barntillsyn och 
årsarvoden. Till sin grundstruktur har regelverket varit oförändrat i flera 
mandatperioder, men beloppsnivåer och vilka uppdrag som är årsarvoderade 
har ändrats genom åren.
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda. I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den 
avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. 
En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som 
inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en 
grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar.
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Sektorns/avdelningens bedömning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att: 

 göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod

 upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag

 se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.

Tidsram 
Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30. 
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 
Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid 
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i 
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid 
utgången av november 2021.

Ledamöter och valet av dessa
Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje 
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i 
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de 
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare 
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen, 
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s 
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar 
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. 
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är 
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer 
förtroendevalda. 
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Beredningens arbetssätt 
 Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från 

fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika 
aktiviteter. 

 Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara 
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i 
det egna partiet och inhämta synpunkter. 

 Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från 
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att 
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar. 
Ordföranden ansvarar för att detta görs.

 I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller 
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader 
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till 
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige 
beslut.

 Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och 
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har 
utslagsröst. 

Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar. 
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och 
jävsregler. 

Medgivande till offentliga möten 
Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda 
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt. 

Initiativrätt 
Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver 
uppdraget. 

Tjänstemannastöd 
För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation 
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från 
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. 
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Stöd och upplysningar får även inhämtas från HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen. Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie 
verksamhet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden 

2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i 

enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan 

tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt 
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, 
senast vid utgången av november 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges presidium
kommun@leksand.se

Direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning - 
Arvodesberedning

Beskrivning av ärendet
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag, enligt 
bestämmelser i kommunallagen. För detta ska det finnas riktlinjer för 
ersättning. Fullmäktige får även bland annat besluta att förtroendevalda i 
skälig omfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdraget 
och om ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av 
uppdraget. 
Idag gäller Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda 
2019-2022, antagna av KF 2018-12-11 § 47. Regelverket innehåller bland 
annat bestämmelser om vilka sammanträden och andra förrättningar som är 
ersättningsberättigade och med hur mycket, när ersättningar ska begäras 
samt bestämmelser om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, barntillsyn och 
årsarvoden. Till sin grundstruktur har regelverket varit oförändrat i flera 
mandatperioder, men beloppsnivåer och vilka uppdrag som är årsarvoderade 
har ändrats genom åren.
I anslutning till fullmäktiges beslut om budget 2020-2022 (KF 2019-10-14, 
§ 64) uppdrogs fullmäktiges presidium att utreda effektiviseringar inom den 
politiska organisationen. Inom ramarna för detta uppdrag mottog presidiet 
synpunkter och frågor gällande nivåer och konstruktionen för arvoden till 
förtroendevalda. I sin rapportering av uppdraget meddelade presidiet att den 
avsåg återkomma med direktiv för en fullmäktigeberedning (tillfällig) 
rörande ersättningar och arvoden till förtroendevalda. 
En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som 
inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en 
grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar.

Bedömning

Direktiv
Kommunfullmäktiges presidium föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas med uppdrag att: 

 göra en översyn av principer, regler och nivåer för ekonomiska 
ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelse, bolag 
och andra organ, från och med nästa mandatperiod
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 upprätta beskrivningar av uppdrag med årsarvoden och vilka övriga 
förtroendeuppdrag som förväntas följa med respektive uppdrag

 se över och vid behov föreslå ändringar i kommunens regler om 
partistöd.

Efter fullgjort uppdrag skriftligt rapportera resultatet av arbetet till 
kommunfullmäktige. 
I den slutliga rapporteringen ska ett förslag lämnas avseende nytt 
arvodesreglemente för förtroendevalda i Leksands kommun för 2023-2026.

Tidsram 
Arvodesberedningen föreslås tillsättas för tiden, 2021-01-01 — 2021-11-30. 
Delrapportering av beredningens arbete bör göras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2021. 
Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan tid 
att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt beslut i 
fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, senast vid 
utgången av november 2021.

Ledamöter och valet av dessa
Beredningen ska utgöras av nio ledamöter som väljs av fullmäktige. Varje 
parti i fullmäktige erbjuds att delta med en ledamot. Därutöver ska i 
beredningen ingå en ordförande i form av fullmäktiges ordförande. Bland de 
övriga ledamöterna utser fullmäktige en vice ordförande. Inga ersättare 
tillsätts för ledamöterna.
Valbar som ledamot i beredningen är den som är folkbokförd i kommunen, 
har fyllt 18 år och är medborgare i Sverige eller någon annan av EU:s 
medlemsstater, medborgare i Island eller Norge. För övriga utlänningar 
gäller att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. 
Det innebär att kommunfullmäktige kan välja personer som inte redan är 
förtroendevalda. Genom kommunfullmäktiges val blir dessa personer 
förtroendevalda. 

Beredningens arbetssätt 
 Beredningen ska upprätta en arbetsplan med utgångspunkt från 

fullmäktiges direktiv och beslutar hur tiden ska fördelas mellan olika 
aktiviteter. 

 Beredningen ska ses som en arbetsgrupp där de som ingår förväntas vara 
aktiva under sammanträdena och löpande förankra beredningens arbete i 
det egna partiet och inhämta synpunkter. 

 Beredningen får inhämta de upplysningar och yttranden som behövs från 
kommunstyrelsen, utskott, andra nämnder och anställda för att 
beredningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 Beredningen är skyldig att under arbetets gång föra mötesanteckningar. 
Ordföranden ansvarar för att detta görs.
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 I de fall beredningen anser sig behöva vägledning i t.ex. inriktning eller 
avgränsning ska beredningens presidium väcka frågan till 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier.

 Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget, kan 
beredningspresidiet anhålla om anstånd. Gäller anståndet två månader 
eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till 
fullmäktige. Gäller anståndet tre månader eller längre tar fullmäktige 
beslut.

 Enkel majoritet gäller i fråga om vilket förslag som är beredningens och 
eventuella andra beslut som beredningen behöver fatta. Ordföranden har 
utslagsröst. 

Närvarorätt för utomstående 
Beredningen har rätt att kalla utomstående för att lämna upplysningar. 
Beredningen ska därvid vara särskilt uppmärksam ifråga om jäv och 
jävsregler. 

Medgivande till offentliga möten 
Fullmäktigeberedningens sammanträden ska normalt hållas inom stängda 
dörrar. Beredningen får dock besluta att sammanträde ska vara offentligt. 

Initiativrätt 
Tillfällig fullmäktigeberedning får inte väcka egna ärenden utöver 
uppdraget. 

Tjänstemannastöd 
För att stödja beredningen i fråga om medverkan i planering, dokumentation 
av beredningens arbete och eventuell omvärldsbevakning avsätts resurs från 
sektor verksamhetsstöd, administrativ service. Stöd och upplysningar får 
även inhämtas från HR-avdelningen och ekonomiavdelningen. 
Tjänstemannastödet ska hanteras inom ordinarie verksamhet. 

Finansiering
Ledamöter och ordföranden i fullmäktigeberedningen får 
sammanträdesersättning enligt Bestämmelse om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda i Leksands kommun avseende de möten som ordföranden 
kallar till. Något särskilt ordförandearvode utbetalas inte.
Kostnaden föreslås belasta kommunfullmäktiges ansvar och beräknas 
maximalt uppgå till följande:

Arvode sammanträden1     35 000 kr 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst2     60 000 kr 
Summa totalt under 2021: 95 000 kr 

1 Beräknat på sju sammanträden
2 Beräknat som en schablon som innebär att fyra av ledamöterna begär maximal ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för sju sammanträden.  

190



Leksands kommun

Datum
2020-08-25 Referens

Dnr 2020/796
Sida
4(4)

Förslag till beslut
1. Tillsätta kommunfullmäktigeberedning om arvoden under tidsperioden 

2021-01-01 — 2021-11-30.
2. Anta direktivet för den tillfälliga fullmäktigeberedningen om arvoden, i 

enlighet med förslaget.
3. Delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni 2021.
4. Arvodesberedningens uppdrag med förslag till beslut ska lämnas i sådan 

tid att förslag till beslut kan beredas av kommunstyrelsen inför slutligt 
beslut i fullmäktige i samband med att arvodesberedningen upphör, 
senast vid utgången av november 2021.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-25

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Fullmäktiges presidium
Sektorchef Maria Bond
Administrativ service
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§ 106 Dnr 2019/1493

Kommunstyrelsens reglemente

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om 
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och 
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar. 
Utöver kommunallagens reglering finns idag bestämmelser om 
kommunstyrelsens roll, arbetsformer och indelning i utskott samt dess ansvar 
enligt olika typer av lagstiftning i ett reglemente, antaget av 
kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68. I reglementet nämns även 
kommunstyrelsens förvaltning i form av den tjänstemannaorganisation som 
leds av kommundirektören och vilka s.k. sektorer den är indelad i. Med 
undantag för mindre justeringar är reglementet oförändrat sedan dess det 
antogs.
I Leksands nämndorganisation är kommunstyrelsen den nämnd som ansvarar 
för de flesta av de uppgifter som kommunen har inom olika typer av 
lagstiftning. Kommunstyrelsens har idag fyra utskott som har 
beredningsansvar inför ärenden till kommunstyrelsen, men även i viss 
utsträckning rätt att fatta beslut i ärendetyper och ärendegrupper som 
delegerats till utskottet av kommunstyrelsen. 
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen, för beslut i 
kommunfullmäktige
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Parallellt med detta ärende föreslås även ett nytt styrdokument Bestämmelser 
om kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer (se KOS 2020/1269) 
och en instruktion till kommundirektören (se KOS 2020/1093). Båda dessa 
ärenden, som beslutas av kommunstyrelsen, hör samman med det förslag till 
reglemente som föreslås i detta ärende. Ett närliggande styrdokument, 
kommunstyrelsens delegeringsordning, är också föremål för översyn (KOS 
2020/1268).
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Bedömning
Det är fullmäktige som avgör vilka nämnder som ska finnas och bestämmer 
vilken nämnd som ska hantera vilken uppgift, om detta inte särskilt följer av 
viss lagstiftning. Genom ett reglemente klargör fullmäktige 
uppgiftsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder och 
fullmäktige ansvarar därvid för att det i styrelsen och övriga nämnder finns 
en heltäckande hantering av kommunala ärenden som inte är av sådan 
karaktär att de ska hanteras av fullmäktige. Detta samt att reglera 
kommunstyrelsens eller annan nämnds övergripande arbetsformer får sägas 
vara syftet med ett reglemente. 
I ärendet föreslås ett nytt reglemente som fokuserar på styrelsens lednings- 
styrnings- och uppföljningsfunktion samt de andra särskilda uppgifter som 
styrelsen behöver ha i den nämndorganisation som finns i Leksands 
kommun. Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en 
samlad förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan 
organisationsmodell. Däremot föreslås det brytas ner i ytterligare 
styrdokument som reglerar hur kommunstyrelsen bereder ärenden inom sig 
och hur den samlade förvaltningen ska styras. 
Det reglemente som gäller idag har ett generellt behov av att uppdateras, 
utan att för den delen i grunden ändra kommunstyrelsens roll i kommunen. 
Det finns lagstiftningshänvisningar och formuleringar i reglementet som med 
tiden blivit inaktuella. Strukturen kan ändras till att bli mer översiktlig. 
Därtill är dagens reglemente mer detaljerat än nödvändigt i fråga om 
förvaltningens roll och uppbyggnad samt i fråga om hur styrelsen arbetar 
internt med beredningen av ärenden inom styrelsen.
I reglementet antaget 2013 anges vidare vad respektive sektor heter i 
förvaltningsorganisationen heter, vilket inte bedöms nödvändigt. Likaså 
reglerar den kommundirektörens uppgifter, trots att sådana uppgifter idag 
dels regleras i kommunallagen, dels är något som kommunstyrelsen enligt 
kommunallagen har i uppgift att besluta om i form av en instruktion. Den 
samlade kommunstyrelseförvaltningen är inte något som ska detaljstyras i ett 
reglemente antaget av fullmäktige utan är något som styrelsen leder och 
följer upp genom särskilda eller generella instruktioner till 
kommundirektören och den förvaltning som denna är chef över. Vid sidan 
om detta råder även kommunstyrelsen genom sin delegeringsordning över 
vilka utskott eller vilka anställda i olika delar av förvaltningen som beslutar i 
de ärendetyper som fullmäktige genom reglementet överlämnat till 
kommunstyrelsen. 
Vilket utskott som bereder vilken fråga inom kommunstyrelsen är heller inte 
primärt någon fråga för kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får 
fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om 
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma 
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att utskott ska finnas. Inte heller vad de olika utskotten heter eller vilken del 
av förvaltningen som rapporterar till vilket utskott är rimligtvis sådana frågor 
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, som ska vara förbehållna 
fullmäktige. Dessa frågor, liksom de ovan nämnda om förvaltningens 
arbetsformer, finns därmed inte närmare reglerade i förslaget till nytt 
reglemente annat än att utskottsmodellen kvarstår. Principen som bör 
regleras i reglementet är att det finns en samlad förvaltning under 
kommundirektören och att det ska finnas utskott i kommunstyrelsen som kan 
bereda ärenden och besluta i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
Genom förslaget renodlas reglementet till att reglera kommunstyrelsens roll, 
uppgifter och övergripande arbetsformer. 

Ikraftträdande
Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-20
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun    

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

med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då motsvarande 

reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68, 
upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsstöd
Björn Arrias
bjorn.arrias@leksand.se

Kommunstyrelsens reglemente och arbetsformer

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om 
kommunstyrelsen. Grunden är att fullmäktige ska tillsätta en styrelse och 
tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt kommunallagen och andra författningar. 
Utöver kommunallagens reglering finns idag bestämmelser om 
kommunstyrelsens roll, arbetsformer och indelning i utskott samt dess ansvar 
enligt olika typer av lagstiftning i ett reglemente, antaget av 
kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68. I reglementet nämns även 
kommunstyrelsens förvaltning i form av den tjänstemannaorganisation som 
leds av kommundirektören och vilka s.k. sektorer den är indelad i. Med 
undantag för mindre justeringar är reglementet oförändrat sedan dess det 
antogs.
I Leksands nämndorganisation är kommunstyrelsen den nämnd som ansvarar 
för de flesta av de uppgifter som kommunen har inom olika typer av 
lagstiftning. Kommunstyrelsens har idag fyra utskott som har 
beredningsansvar inför ärenden till kommunstyrelsen, men även i viss 
utsträckning rätt att fatta beslut i ärendetyper och ärendegrupper som 
delegerats till utskottet av kommunstyrelsen. 
I detta ärende föreslås ett nytt reglemente för kommunstyrelsen.
Parallellt med detta ärende föreslås även ett nytt styrdokument Bestämmelser 
om kommunstyrelsens utskott och dess arbetsformer (se KOS 2020/1269) 
och en instruktion till kommundirektören (se KOS 2020/1093). Båda dessa 
ärenden hör samman med det förslag till reglemente som föreslås i detta 
ärende. Ett närliggande styrdokument, kommunstyrelsens 
delegeringsordning, är också föremål för översyn (KOS 2020/1268).

Bedömning
Det är fullmäktige som avgör vilka nämnder som ska finnas och bestämmer 
vilken nämnd som ska hantera vilken uppgift, om detta inte särskilt följer av 
viss lagstiftning. Genom ett reglemente klargör fullmäktige 
uppgiftsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder och 
fullmäktige ansvarar därvid för att det i styrelsen och övriga nämnder finns 
en heltäckande hantering av kommunala ärenden som inte är av sådan 
karaktär att de ska hanteras av fullmäktige. Detta samt att reglera 
kommunstyrelsens eller annan nämnds övergripande arbetsformer får sägas 
vara syftet med ett reglemente. 
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I ärendet föreslås ett nytt reglemente som fokuserar på styrelsens lednings- 
styrnings- och uppföljningsfunktion samt de andra särskilda uppgifter som 
styrelsen behöver ha i den nämndorganisation som finns i Leksands 
kommun. Det finns idag fyra utskott i kommunstyrelsen och det finns en 
samlad förvaltning under kommunstyrelsen. I ärendet föreslås ingen annan 
organisationsmodell. Däremot föreslås det brytas ner i ytterligare 
styrdokument som reglerar hur kommunstyrelsen bereder ärenden inom sig 
och hur den samlade förvaltningen ska styras. 
Det reglemente som gäller idag har ett generellt behov av att uppdateras, 
utan att för den delen i grunden ändra kommunstyrelsens roll i kommunen. 
Det finns lagstiftningshänvisningar och formuleringar i reglementet som med 
tiden blivit inaktuella. Strukturen kan ändras till att bli mer översiktlig. 
Därtill är dagens reglemente mer detaljerat än nödvändigt i fråga om 
förvaltningens roll och uppbyggnad samt i fråga om hur styrelsen arbetar 
internt med beredningen av ärenden inom styrelsen.
I reglementet antaget 2013 anges vidare vad respektive sektor heter i 
förvaltningsorganisationen heter, vilket inte bedöms nödvändigt. Likaså 
reglerar den kommundirektörens uppgifter, trots att sådana uppgifter idag 
dels regleras i kommunallagen, dels är något som kommunstyrelsen enligt 
kommunallagen har i uppgift att besluta om i form av en instruktion. Den 
samlade kommunstyrelseförvaltningen är inte något som ska detaljstyras i ett 
reglemente antaget av fullmäktige utan är något som styrelsen leder och 
följer upp genom särskilda eller generella instruktioner till 
kommundirektören och den förvaltning som denna är chef över. Vid sidan 
om detta råder även kommunstyrelsen genom sin delegeringsordning över 
vilka utskott eller vilka anställda i olika delar av förvaltningen som beslutar i 
de ärendetyper som fullmäktige genom reglementet överlämnat till 
kommunstyrelsen. 
Vilket utskott som bereder vilken fråga inom kommunstyrelsen är heller inte 
primärt någon fråga för kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får 
fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om 
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma 
att utskott ska finnas. Inte heller vad de olika utskotten heter eller vilken del 
av förvaltningen som rapporterar till vilket utskott är rimligtvis sådana frågor 
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, som ska vara förbehållna 
fullmäktige. Dessa frågor, liksom de ovan nämnda om förvaltningens 
arbetsformer, finns därmed inte närmare reglerade i förslaget till nytt 
reglemente annat än att utskottsmodellen kvarstår. Principen som bör 
regleras i reglementet är att det finns en samlad förvaltning under 
kommundirektören och att det ska finnas utskott i kommunstyrelsen som kan 
bereda ärenden och besluta i ärenden för kommunstyrelsens räkning.
Genom förslaget renodlas reglementet till att reglera kommunstyrelsens roll, 
uppgifter och övergripande arbetsformer. 

Ikraftträdande
Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2021. 
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Finansiering
I detta ärende hanteras endast berörda styrdokument. Detta kräver ingen 
finansiering och har ingen kostnadseffekt i sig. 

Samverkan med fackliga organisationer
Samverkan med fackliga organisationer görs inom ramarna för 
omorganisationer. Det är dock inte i sig aktuellt för frågan om ändring av 
styrdokumenten. 

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

med förslaget.
2. Reglementet ska tillämpas från den 1 januari 2021, då motsvarande 

reglemente, antaget av kommunfullmäktige den 10 juni 2013, § 68, 
upphör att gälla.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-20
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun    

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommundirektör Göran Wigert
Samtliga sektorchefer
Administrativ koordinator Helen Norling
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Reglemente för kommunstyrelsen i Leksands kommun 

Inledande bestämmelser
1 §  Detta reglemente innehåller bestämmelser om kommunstyrelsen i Leksands 
kommun och gäller utöver det som förskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725), 
KL.

Allmänt om styrelsens uppgifter
2 §  Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunen verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 
de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Lednings- styr och uppföljningsfunktionen

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.

Styrelsens övergripande uppgifter
4 § Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2.  tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

3. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
4. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning, 
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
6. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendehanteingssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, statistikverksamhet 
passersystem och förtroendemannaregister, 
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7. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs, 
8. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs, 
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL, 
14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
5 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bl.a.

− användningen av mark och vatten
− planeringen av användningen av mark och vatten,
− mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att samhällsbyggandet främjas,
− arbetet med reformering av kommunens regelbestånd
− utformningen av fullmäktiges handlingar
− trafikförsörjningen,
− infrastruktur, väg- och trafik,
− näringslivsfrågor,
− bevakning av EU- och andra omvärldsfrågor,
− samverkan med andra kommuner och regional utveckling,
− kommunens arbete med övriga samhällsaktörsfrågor,
− främja sysselsättningen,
− framtids- och utvecklingsfrågor,
− övergripande miljö- och folkhälsofrågor, 
− samordning av kommunens brottsförebyggande arbete 
− främja energihushållningen,
− arkivfrågor som arkivmyndighet, 
− de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd och
− övriga ledningsfrågor

6 §  I kommunstyrelsens övergripande uppgifter ingår även att
− lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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− i den mån kommunens inflytande möjliggör det, samordna verksamheterna i 
företag i vilka kommunen är delägare men inte utövar bestämmandeinflytande, 
med den kommunala koncernen. 

− tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intressen i. 

− att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens 
arbeten och åtaganden sker. 

Företag och stiftelser 
7 §  Med de undantag som följer av bestämmelserna i 10 kap. 1-7 §§ kommunallagen
och med iakttagande av Leksands kommuns policy för relationerna mellan 
Leksands kommun och dess helägda bolag och av kommunfullmäktige fastställda
ägardirektiv ska kommunstyrelsen ha hand om kommunens ägarfunktion såvitt
gäller verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intressen i.

Oavsett vad som framgår ovan om ägarfunktionen är följande ärenden dock 
förbehållna kommunfullmäktige:

− Mål och riktlinjer för verksamheten
− Fastställande av det kommunala ändamålet med verksamheten enligt 3 kap. 17 § 

kommunallagen
− Kapitaltillskott, d.v.s. aktieägartillskott som inte sker genom koncernbidrag
− Val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare
− Grunder för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare med undantag av yrkesrevisorerna vilka ersätts 
enligt avtal mellan bolagen och revisionsföretagen

− Ansvarsfrihet om revisorerna inte tillstyrkt sådan
− Förvärv eller bildande av dotterbolag eller köp av aktieposter
− Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagens verksamhet
− Frivillig likvidation av bolag
− Fusion av bolag
− Försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse

Fullmäktige ska även, enligt 10 kap. 3 § kommunallagen, ges möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas.

Kommunalförbund
8 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Främst gäller detta ändamål och 
ekonomi, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Ekonomi och medelsförvaltning
9 § Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
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medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
c. handha den centraliserade donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas 
av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
7. vara centralt organ för upphandlingsfrågor enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU)
8. besluta om avskrivning av fordringar

Delegering från fullmäktige
10 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom 
under en tid av högst 15 år, 

3. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel eller fastighetsreglering och 
i samband därmed träffa ekonomiska uppgörelser upp till ett belopp av 20 
basbelopp samt expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av 
fastighet eller fastighetsdel.

4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

5. tillstånd att använda kommunens vapen, 
6. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 
7. ärenden enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte 

avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.
8. utse ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och 

enligt lagen om enskilda vägar med behörighet att å kommunens vägnar ansöka 
om sådan förrättning och att företräda kommunen vid förrättningen med den 
behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740).

9. utse ombud som vid planarbete och bygglovsärenden företräder kommunen 
såsom markägare.
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10. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen 
(2010:900), fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) 
eller ledningsrättslagen (1973:1144) tillförsäkra kommunen rätt till servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
tilländring eller upphävande av sålunda uppkommen rätt.

11. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 
anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med 
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning enligt antagen detaljplan och medverka till ändring eller upphävande 
av sålunda uppkommen rätt.

12. Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas 
av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.

13. antagande och justeringar av enklare taxor, såsom skidspårsavgifter, taxor 
simhall, taxor Granberget, samt avgifter som saknar kommunalekonomisk 
betydelse och inte heller är av principiell vikt.

Personalfrågor 
11 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och anställer 
förvaltningschefen. 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och svarar därmed för alla frågor 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
Styrelsen är tillika anställnings- och pensionsmyndighet för anställd personal1 och har 
därvid bland annat ansvaret för att 

− med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

− förhandla å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt,
besluta om stridsåtgärder,

− avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser 
samt kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i anslutning härtill utfärda föreskrifter och 
allmänna råd, 

− lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter,

− jämställdhetsfrågor, och
− andra frågor som ankommer på styrelsen som anställningsmyndighet.
Det åligger kommunstyrelsen att själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare.

1 Jävsnämnden har uppgiften som pensionsmyndighet för förtroendevalda.
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Styrelsens uppföljning och rapporteringsskyldighet
12 § Styrelsen ska 

1. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen, enligt god ekonomisk 
hushållning, övriga mål och planer för verksamheten och ekonomin efterlevs 
och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

2. rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 
bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret, 

3. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv.

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
13 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 
beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

Uppgifter enligt speciallagstiftning

14 §   Kommunstyrelsen har följande roller och ansvar enligt speciallagstiftning:
– arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475 om arbetslöshetsnämnd
– nämnd enligt lagen (1978:2349 om nämnder för vissa trafikfrågor, 
– kommunens anslagstavla enligt kommunallagen
– ansvar för hanteringen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och 

annan lagstiftning kring personuppgifter,
– ansvar för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel, 
– ansvar för kommunens uppgifter enligt 18 § förordningen (1982:198) om 

flyttning av fordon i vissa fall,
– ansvar för kommunens uppgifter gällande färdtjänst respektive riksfärdtjänst 

enligt lagen (1997:736) om färdtjänst samt för kommunens uppgifter beträffande 
skolskjutsning enligt skollagen (2010:800),

– fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor, och

– fullgöra kommunens uppgifter inom försvars- och krisberedskapsområdet i 
enlighet med gällande lagstiftning samt enligt lagen (2003:778)om skydd mot 
olyckor, i den utsträckning detta inte ska ansvaras för av annan nämnd eller 
kommunalförbund i enlighet med beslut av fullmäktige.

15 §  Kommunstyrelsen fullgör i övrigt kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet, inom socialtjänsten och den kommunala hälso- 
och sjukvården och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen, 
miljöbalken, tobaks- och alkohollagstiftningen. 
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Kommunstyrelsen fullgör även kommunens övriga uppgifter enligt lagar, 
förordningar och av fullmäktige utfärdade direktiv i den utsträckning uppgiften inte är 
förbehållen fullmäktige, annan nämnd eller kommunalförbund.

Utöver vad som framgår av detta reglemente har kommunstyrelsen har därvid 
ansvaret för att fullgöra följande uppgifter: 

- hemtjänst i egen regi,
- särskilt boende,
- stöd- och service till vissa funktionshindrade,
- anhörigstöd,
- socialpsykiatri,
- hälso- och sjukvård,
- hemsjukvård,
- individ- och familjeomsorg.
- teknisk service,
- planfrågor,
- samordning av fysisk planering,
- bygg- och miljöfrågor,
- strandskydd,
- kommunens uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen,
- naturvård,
- bibliotek,
- översiktsplanering,
- bostadsanpassningsärenden.
- förskola och övrig barnomsorg,
- det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar, 
- uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska 

delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola

- kultur- och musikskola,
- ungdomsmottagning,
- integration/flyktingmottagning,
- övriga barn- och ungdomsfrågor,
- AME (arbetsmarknadsenheten), 
- budget- och skuldrådgivning, 
- konsumentrådgivning,
- ekonomifrågor,
- bolagsstyrning,
- kommunikation,
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- regionsamverkan,
- folkhälsofrågor,
- främjande av turismen,
- internationella kontakter,
- kultur,
- fastighets- och markförvaltning,
- fritidsfrågor,
- stöd till och samverkan med föreningslivet,
- lotteriverksamhet enligt lotterilagen,
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor,
- infrastrukturfrågor,
- säkerhetsfrågor,
- strategiska arbetsmarknadsfrågor,
- brottsförebyggande arbete,
- demokratifrågor,
- informationsfrågor,
- organisations- och driftsfrågor,
- personalfrågor, 
- uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, i den utsträckning detta inte ska 

ansvaras för av kommunalförbund, och
- upphandlingsfrågor.

Arkivmyndighet 
16 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente.

Författningssamling 
17 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Organisation inom verksamhetsområdet 
18 § Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten.

Behandling av personuppgifter
19 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är 
också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. 

Styrelsen ska utse dataskyddsombud.
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Arbetsformer

Sammansättning

20 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och det antal ersättare som 
kommunfullmäktige bestämmer. Antalet ersättare i kommunstyrelsen får variera under 
mandatperioden. 

Utskott 
21 § Inom styrelsen ska det finnas fyra permanenta utskott bestående av 7 ledamöter 
och 7 ersättare i respektive utskott.

Därutöver äger styrelsen möjlighet att inrätta tillfälliga utskott som behövs för 
behandling av ärenden inom en särskild ärendegrupp.

Styrelsen bestämmer vad som i övrigt ska gälla för utskottens beslutanderätt och 
arbetsformer.

Presidium

22 § Sedan val av kommunstyrelse skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter en ordförande, en förste och en andre vice ordförande.

Styrelsens ordförande ska vara kommunalråd.
Styrelsens presidium samt utskottsordförandena får närvara vid sammanträden med 

fullmäktigeberedningar och sammanträden för styrelsens utskott. Närvarorätten gäller 
även om hon/han inte är del av fullmäktigeberedningen respektive ledamot eller 
ersättare i utskottet. Styrelsens presidium och utskottsordförandena har rätt att delta i 
överläggningarna men inte få sin mening antecknad till protokollet.

Utöver kommunalrådet kan fullmäktige utse ett eller flera oppositionsråd. 
23 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter.

Ordföranden 
24 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens organisation och 
bolag

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt bolagsstyrelser

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall
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- Kommunstyrelsens ordförande äger rätt att delegera utförandet av ovan 
uppgifter till annan ledamot i kommunstyrelsen. Dock ligger ansvaret alltid kvar 
på kommunstyrelsens ordförande. 

Tidpunkt för sammanträden

25 §   Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 

det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med övriga i styrelsens presidium om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med övriga i 
styrelsens presidium. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

26 §   Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet och bör vara dessa tillhanda senast 5 
dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 

till åldern äldste ledamoten göra detta.

Deltagande på distans
27 §  Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, ljud eller bild. 
 Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.

Offentliga sammanträden 
28 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess.
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Ersättarnas tjänstgöring

29 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen.
30 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.
31 §   Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ej 
tjänstgörande ersättare har dock inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Inkallande av ersättare
32 §   En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska meddela detta till partiets gruppledare. Den ersättare kallas som står 
näst i tur att tjänstgöra och inte redan kallats in.

Deltagande i beslut
33 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation.

Reservation 
34 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering

Justering av protokoll 
35 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller tjänstgörande ersättare. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
36 § Styrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Delgivning

37 §   Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektör eller 
annan anställd som styrelsen bestämmer.
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Undertecknande av handlingar

38 §   Avtal och andra handlingar eller skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt sitt firmateckningsbeslut.

I övrigt bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsens förvaltning
39 §   Inom kommunen har inrättats en samlad kommunstyrelseförvaltning. Detta är en 
tjänstemannaorganisation som leds av kommundirektören.

Utöver vad som framgår av detta reglemente ska kommunstyrelsen besluta om en 
instruktion till kommundirektören. 

________________

Detta reglemente träder ikraft den 1 januari 2021, då reglemente för kommunstyrelsen, 
beslutat av KF 2013-06-10, § 68, upphör att gälla. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 102 Dnr 2020/1206

Länsövergripande skolskjutsreglemente

Beskrivning av ärendet
Ett nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner 
och i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har tagits fram i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits 
till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson från 
kollektivtrafikförvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under 
perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga 
gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och 
trafik. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en 
förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av 
skolskjuts - en och samma skolskortskostnad för alla kommuner. 
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och 
vårdnadshavare. 

Sektorns bedömning
Leksands kommun har varit representerad i den arbetsgrupp som utarbetat 
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet via trafiksamordnaren.
Kommunen har också deltagit som remissinstans och remissvaret antogs av 
utskottet för lärande och stöd 2020-09-07, § 37, Dnr 2020/756. 
Det länsövergripande skolskjutsreglementet har bearbetats utifrån de olika 
remissvaren och förvaltningen är tillfreds med slutresultatet. Det är denna 
version som nu ligger för beslut.
Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja 
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i 
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen 
2021 utgår från det nya reglementet.
Det aktuella beslutet avser endast vilka områden som respektive kommun 
kan fatta lokala beslut om, det vill säga ett ramverk. Detta ramverk 
motsvaras av rubrikerna i bilagan. När det gäller det specifika innehållet 
under respektive rubrik är det beslut som tas av kommunstyrelsen genom 
dess utskott för lärande och stöd.

211



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Missiv – Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till länsövergripande skolskjutsreglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive ramverket i den 

lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter reglementet beslutat 

av fullmäktige 2009-06-15, § 70.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

212



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-10-15

Referens
Dnr 2020/1206  

Utbildningssektorn
Joel Johansson, 80207
joel.johansson@leksand.se

Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente 

Beskrivning av ärendet
Nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner och 
i uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen.
Reglementet har framtagits i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits 
till. Representanter från elva kommuner samt tjänsteperson kollektivtrafik-
förvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under perioden novem-
ber 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gäl-
lande regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. 
Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning 
för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och 
samma skolskortskostnad för alla kommuner.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och 
vårdnadshavare.
Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid, inkluderad som-
maren, fyra månader. Remissvaren från länets alla femton kommuner har 
därefter bearbetats i bifogat reglemente av ovan beskriven arbetsgrupp.
Kollektivtrafikförvaltningen önskar att respektive kommun ska besluta om 
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet. Beslutet ska vara dem till 
handa senast 2020-12-23.

Förvaltningens bedömning
Leksands kommun har varit representerad i den arbetsgrupp som utarbetat 
det nya länsövergripande skolskjutsreglementet via trafiksamordnaren.
Kommunen har också deltagit som remissinstans och remissvaret antogs av 
utskottet för lärande och stöd 2020-09-07, § 37, Dnr 2020/756. I remissvaret 
deltog avdelningschef för grundskolan, grundskolans rektorer, skolskjuts-
handläggare och trafiksamordnare.
Det länsövergripande skolskjutsreglementet har bearbetats utifrån de olika 
remissvaren och förvaltningen är till freds med slutresultatet. Det är denna 
version som nu ligger för beslut.
Tänkt ärendegång utifrån angivet datum för kollektivtrafikförvaltningen är 
att det länsövergripande skolskjutsreglementet ska kunna antas av kommun-
fullmäktige 2020-11-30.
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Leksands kommun

Datum
2020-10-15 Referens

Dnr 2020/1206
Sida
2(2)

Avsikten är att reglementet ska gälla från 1 januari 2021 för att kunna börja 
tillämpas i planering av skolskjuts under våren, inklusive bestämmelserna i 
den lokala bilagan. All skolskjutsverksamhet från och med höstterminen 
2021 utgår från det nya reglementet.
Ett förtydligande gällande den lokala bilagan. För aktuellt beslut gäller en-
dast vilka områden som respektive kommun kan fatta lokala beslut om, dvs. 
ramverket. Detta ramverk motsvaras av rubrikerna i bilagan. 
När det gäller det specifika innehållet under respektive rubrik är det beslut 
som tas av utskottet för lärande och stöd enligt delegationsordningen, Nr 
133, som stipulerar att LoS utskottet är delegat för ”Riktlinjer för skolskjut-
sar och övriga resor”. Dessa riktlinjer ska förstås såsom den lokala bilagan.
Gällande den lokala bilagan kommer förvaltningen att presentera olika för-
slag till LoS utskott 2020-11-16 för att kunna besluta utifrån ett konkret för-
slag på LoS utskott 2020-12-14, Dnr 2020/1094.
Det att det länsövergripande skolskjutsreglementet beslutas innan innehållet i 
den lokala bilagan fastställs av kommunstyrelsen genom dess utskott för lä-
rande och stöd, vilket torde ses som avsedd ordning.

Finansiering
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
1. Anta länsövergripande skolskjutsreglemente inklusive ramverket i den 

lokala bilagan, i enlighet med förslaget.
2. Reglementet gäller från 1 januari 2021 och ersätter reglementet beslutat 

av fullmäktige 2009-06-15, § 70.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande – Nytt länsövergripande skolskjutsreglemente, 2020-10-15
Missiv – Länsövergripande skolskjutsreglemente
Förslag till länsövergripande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till länsövergripande skolskjutsreglemente

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna, info@dalatrafik.se
Carin Fredlin, sektorchef utbildningssektorn
Annica Sandy Hedin, grundskolechef
Marcus Zetterlund, avdelningschef gymnasiet
Pia Eriksson Lundström, skolskjutshandläggare
Joel Johansson, trafiksamordnare
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1 Lagtext 
Skollagen (2010:800) 

Enligt 9 kap 15b § En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet  i hemkommunen än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns förskoleklass med 

stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen 

anordna skolskjuts även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115). 

1.2 Enligt 10 kap 32 § Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts 

från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 

sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen 

annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. 

Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts 

även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Lag (2017:1115). 

1.3 Enligt 11 kap 31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen 

annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 

26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 

anordna skolskjuts i dessa fall. 

1.4 Enligt 18 kap. 30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i 

de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas enligt första stycket. Lag (2019:947). 
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2 Definitioner  
2.1 Skolskjuts avses vara resor av elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola till och från platsen där undervisning bedrivs. 

2.2 Skolskjuts utförs i första hand med allmän kollektivtrafik och i andra hand med särskild skolskjuts. 

2.3 Självskjuts avser ett alternativt färdsätt till skolskjuts enligt särskild prövning och 

överenskommelse mellan respektive kommun och vårdnadshavare.   

2.4 Resa till och från fritidshem räknas ej som skolskjuts. 

2.5 Skolväg (avstånd) avses vara kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress och infart till 

skolområdet. 

2.6 Ramtid avser skoldagens start- och sluttid inom respektive stadie. 

3 Regler 

3.1 Skolskjuts  
3.1.1 Anordnas för elev i förskoleklass, grundskolan, grund- och gymnasiesärskolan som uppfyller 

kraven för skolskjuts (trafikförhållande, funktionshinder, färdvägens längd eller annan särskild 

omständighet).   

3.1.2 Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars upptagningsområde eleven 

tillhör eller den av kommunen anvisade skolan. Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts 

även för de elever som går i fristående skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen 

skulle ha placerat eleven i. Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att 

det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Se kommunens lokala 

bilaga. 

3.1.3 Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de barn vars vårdnadshavare lever åtskilda men har 

gemensam vårdnad om barnet. Barnet måste vid växelvis boende bo ungefär lika mycket hos båda 

vårdnadshavarna. Kommunens regler ska vara uppfyllda för beviljande av skolskjuts, båda 

vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i kommunen, folkbokföringsadressen styr placeringsskolan 

och skolskjutsen prövas från båda adresserna. 

3.1.4 För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn 

tagen till elevens ålder och behov. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt 

sätt, till exempel genom att låta flera elever samåka även om det leder till väntetider för vissa elever.  

Väntetiden ska endast  i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag, 

utifrån skolans ramtider. Kommunen kan göra avsteg som innebär att tiden förlängs, (se respektive 

kommuns bilaga). 

3.1.5 På - och avstigning sker på hållplats och vid särskild skolskjutshållplats som anvisas. Eleverna 

kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten av hemmet respektive skolan. 

3.1.6 Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive 

eftermiddag. 
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3.2 Skolväg (avstånd) 
3.2.1 Avståndsregler ska finnas enligt respektive kommuns beslut (se respektive kommuns bilaga). 

3.2.2 Kortaste gångväg mäts mellan elevens bostad och av kommunen anvisad hållplats/infart till 

skolområdet.   

3.2.3 Gångväg mellan elevens bostad och anvisad hållplats kan uppgå till samma avstånd som 

respektive kommuns regler för skolväg.   

3.2.4 Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde 

tillämpas (se respektive kommuns bilaga). 

3.2.5 Avsteg från avståndsreglerna på grund av trafikförhållanden / farlig skolväg/vinterskjuts,(se 

respektive kommuns bilaga). 

3.3 Självskjuts  

3.3.1 Som en alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för självskjuts 

utbetalas om kommunen så beslutar efter dialog med vårdnadshavare och Region Dalarna.  

4 Ansvarsfördelning  
4.1 Vårdnadshavarens ansvar:  

4.1.1 Har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen 

anvisad hållplats.   

4.1.2 Om elev inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta, ska vårdnadshavaren 

ta ansvar för resa till och från skolan.   

4.1.3 Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående meddelas kommunens 

skolskjutshandläggare.  

4.1.4 Ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller vid skolskjutsar bokade 

via beställningscentralen hos Region Dalarna. 

4.1.5 Att lära eleven att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon 

samt att trycka på stoppknapp i god tid innan hållplats för avstigning.  

4.1.6 Att veta att man som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig  vid skadegörelse på fordon 

eller hållplats orsakad av elev. 

4.1.7 Se till att eleven har giltigt skolkort med sig. 

4.1.8 Att stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid en eventuell biljettkontroll 

på resan.   
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4.2 Elevens ansvar:  

4.2.1 Att registrera skolkortet i samband med påstigning.  

4.2.2. Att ansvara för skolkortet som är en värdehandling. 

4.2.3 Att uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon.   

4.2.4 Att använda bälte (om sådana finns) i fordonet. 

4.2.5 Att trycka på stoppknappen i god tid innan hållplats för avstigning. 

4.3 Rektors ansvar:  

4.3.1 Informera elever, vårdnadshavare och skolpersonal om regelverk och säkerhet för skolskjuts.  

4.3.2 Informera berörda om tillfälligt uppkomna schemaförändringar.  

4.3.3 Ansvara för säkerhet inom skolans område samt vägen mellan skolområdet och skolhållplats.   

4.3.4 Ansvara för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för 

skolskjuts. 

4.4 Entreprenörens samt förarens ansvar:  

4.4.1 Att följa de lagar och förordningar som gäller för persontransporter på väg (SFS 1998:1276).  

4.4.2 Att följa gällande avtal med Region Dalarna och/eller andra gällande avtal som rör linjetrafik 

och skolskjuts i Dalarna.   

4.4.3 Att anmäla skadegörelse i fordon eller på hållplats.   

5 Skolskjuts vid personskada  
5.1 Om eleven har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren själv beställa skolskjuts 

via försäkringsbolaget. 

5.2 Om eleven inte har en försäkring som gäller vid olycksfall ska vårdnadshavaren vända sig till 

kommunen. 

6 Trafiksäkerhet  
6.1 Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad 

trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med 

väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning. 

6.2 Vid risk för trafiksäkerhetsproblem kan entreprenören ställa in en skolskjuts. Vid sådant tillfälle 

ska skolan utan dröjsmål informeras.   

6.3 Inträffar avbrott/försening under skolskjutsen ska Region Dalarna utan dröjsmål meddela 

kommunen. 
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7 Incident och olycka  
7.1 Rapportering av incident/olycka ska ske enligt gällande rutin. 

8 Skolkort  
8.1 Skolkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.  

8.2 Skolkort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts med ett nytt.  

8.3 Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt. En administrativ avgift kan tas ut om 

kommunen så beslutat i sin lokala bilaga. 

8.4 Elev som inte längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan.  

8.5 Skolkortet gäller för resor till och från plats där undervisning bedrivs. 

9 Kommunala beslut och taxor  
9.1 Lokala beslut och administrativa kostnader för hantering av skolkort anges i lokal bilaga till det 

gemensamma skolskjutsreglementet. 

10 Överklagan av beslut  
10.1 Beslut om skolskjuts till placeringsskola kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 28 kap. 

5 § p 5 skollagen (2010:800). Överklagan skickas in till kommunen inom tre veckor från beslutsdatum. 

10.2 Beslut om skolskjuts till fristående skola eller annan kommunal skola än den som kommunen 

har placerat elev i överklagas genom laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen (2017:725). 

Överklagan skickas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från beslutsdatum. 

11 Revidering 
11.1 Översyn av gemensamt reglemente och lokal bilaga ska ske senast 4 år efter beslut och ska ligga 

till grund för en eventuell revidering. Beslut om översyn och revidering ska ske i gemensamt 

strategiforum för kollektivtrafikfrågor. 
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Lokal bilaga för XXXXXX kommun 
 

Besluten fastställs i respektive kommun och är en  bilaga till 

huvuddokumentet - Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola I Dalarnas län. 
 

3 Regler 

3.1 Skolskjuts  

3.1.2 Upptagningsområde 

3.1.4 Väntetid 

3.1.6 Restid 

 

3.2 Skolväg  

3.2.1 Avståndsregler 

3.2.4 Likformighet i bostadsområden 

3.2.5 Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/ farlig skolväg 

 

9 Kommunala beslut och taxor  
 

 9.1  Administrativ kostnad för förlorat skolkort  

 

Vinterskolskjuts 

 

Varje kommun kan endast ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala bilagan kan variera 

mellan kommunerna. 

 

221



 

BREV 1 (1) 

Beslut - länsövergripande 
skolskjutsreglemente  
 
Datum 
2020-10-08 
 
 

Diarienummer 
RD19/04820 
 
 

Kollektivtrafikförvaltningen 

 
 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Annika Gustafsson 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Verksamhetsutvecklare 

aaa    
      
annika.gustafsson@regiondalarna.
sese 

  
 

 
 

 
[Titel]               Länsövergripande Skolskjutsreglemente               
 
Beslutsunderlag för att anta länsövergripande skolskjutsreglemente -  för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut gällande från och 
med ht 2021, läsårsstart 2121-2022 översänds härmed.  

 

 
Nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner och i uppdrag av 
regionstyrelsen genom regionplanen.  
Reglementet har framtagits i en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits till. Representanter från elva 
kommuner samt tjänsteperson kollektivtrafik förvaltning har anmält intresse och deltagit i arbetet under 
perioden november 2019 - september 2020.  
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande regler för skolskjuts i 
länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet 
är även en förutsättning för den genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och 
samma skolskortskostnad för alla kommuner. 
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman / kommun och vårdnadshavare. 
Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid, inkluderad sommaren, fyra månader. 
Remissvaren från länets alla femton kommuner har därefter bearbetats i bifogat reglemente av ovan 
beskriven arbetsgrupp. 

 
Vi ber er härmed att ta beslut i och godkänna att bifogat skolskjutsreglemente och bilaga ska vara 
giltigt och följas i er kommun from augusti 2021, läsårsstart 2021-2022. 

 

Er kommuns godkännande ska skriftligen vara sammankallande  
Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast 2020-12-23, mejladress Info@dalatrafik.se . 
 
Vid eventuella frågor kontaktas: annika.gustafsson@regiondalarna.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 103 Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - 
samverkansavtal

Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar 
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den 
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. 
Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar 
av nuvarande samverkansavtal. Det har även funnits behov av att klargöra 
ansvaret för GDPR.
Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal. 
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med 
gällande avtal.

- Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet 
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och 
uppdaterats i § 1.

- Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som 
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

- Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar 
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till 
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

- Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

- Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen 
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

- Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR 
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2020-10-12, 
§ 21
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndares verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 61 Dnr 2020/1109

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - 
samverkansavtal

Beskrivning av ärendet
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar 
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den 
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. 
Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 2015.

Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar 
av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra ansvaret för 
GDPR.

Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal. 
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med 
gällande avtal.

 Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet 
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och 
uppdaterats i § 1.

 Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som 
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

 Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar 
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till 
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

 Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

 Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen 
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

 Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR 
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-10-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28
Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndares verksamhet

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och 

Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.

2. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

226



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-09-28

Referens
Dnr 2020/1109  

Överförmyndare
Lotta Arnesson, 80198
lotta.arnesson@leksand.se

Nytt samverkansavtal för Överförmyndare i samverkan 
i övre Dalarna

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 att godkänna 
samverkansavtal för överförmyndare i samverkan i övre Dalarna. Det har 
tillkommit några ändringar och därför behöver ett nytt beslut om 
godkännande tas.
Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och Vansbro kommuner samverkar 
sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och den 
gemensamma handläggarorganisationen ingår i värdkommunens verksamhet. 
Samverkan regleras i ett samverkansavtal som antogs 2015.

Samverkanskommunerna har konstaterat behov av att tydliggöra vissa delar 
av samverkansavtalet. Det har även funnits behov av att klargöra ansvaret för 
GDPR.

Överförmyndare i samverkan har utarbetat förslag till nytt samverkansavtal. 
Avtalet har annan struktur och innehåller följande ändringar jämfört med 
gällande avtal.

 Ansvarsfördelningen mellan det gemensamma överförmyndarkansliet 
och den enskilda samverkanskommunen har tydliggjorts och 
uppdaterats i § 1.

 Det har tillkommit en ny punkt under § 1, punkt 6, ”Omfattning” som 
reglerar ansvaret för ärendehanteringssystemet.

 Det har tillkommit en ny paragraf, § 3 som behandlar 
personuppgifter/dataskyddsförordningen och som även hänvisar till 
en bilaga om ett gemensamt personuppgiftsansvar.

 Det har tydliggjorts vad som sker om ingen samsyn nås mellan 
samverkande kommuner gällande budgetförslag i § 5.

 Kostnadsfördelningen i § 7 har ändrats och återgår till grundmodellen 
där fördelningen görs utifrån invånarantal den 31 december.

 Ett tillägg gällande sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR 
har lagts till i § 17, ”Avtalstid och uppsägning”.
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Leksands kommun

Datum
2020-09-28 Referens

Dnr 2020/1109
Sida
2(2)

Förslag till beslut
1. Godkänna avtal mellan Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik och 
Vansbro kommuner om samverkan gällande gemensam organisation för 
överförmyndarnas verksamhet.
2. Avtalet gäller från och med 1 januari 2021.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Förslag till samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndares verksamhet
2. Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-28

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
1. Överförmyndare och ersättare
2. Kommundirektör
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        Samverkansavtal om gemensam organisation för  

Överförmyndarnas verksamhet  
 

 
Inledning 

 

Detta avtal reglerar samverkan mellan Mora kommun (värdkommun) och Orsa, Älvdalen, Rättvik, 

Leksand och Vansbro kommuner (samverkanskommuner) avseende gemensam organisation för utfö-

rande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. Organisationens namn är Överförmyndare i samver-

kan i övre Dalarna. Detta avtal gäller fr.o.m. 2021-01-01 och ersätter det avtal som tidigare antogs av 

kommunfullmäktige i samverkande kommuner. 

 

Ovanstående kommuner samverkar sedan 2011 i ett gemensamt kansli för utförande av lagstadgad 

överförmyndarverksamhet. Mora kommun är värdkommun och det gemensamma kansliet ingår i 

värdkommunens organisation.  

 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för organisation som långsiktigt klarar av så-

väl ökad ärendetillströmning och skärpta lagkrav. Strävan är att långsiktigt upprätthålla kontinuitet, 

kompetens, kvalitet och att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten.  

 

Respektive samverkande kommun utser överförmyndare/nämnd som till tjänstemännen på det ge-

mensamma kansliet delegerar allt det beslutsfattande som är möjligt inom ramen för föräldrabalken 

19 kap 14 §. Följande beslut är inte möjliga att delegera: 

 

• Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige. 

• Entlediga en god man eller förvaltare på grund av olämplighet. 

• Häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

• Vitesförelägganden. 

• Avslagsbeslut. 

 

Respektive kommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare/nämndsledamot.  

 

 

§ 1  Omfattning  

 

För samverkan skall det finnas ett gemensamt kansli, nedan kallad överförmyndarkansliet, som skall 

utföra följande: 

1. Besluta i delegerade ärenden enligt föräldrabalken 19 kap 14 § samt lagen om god man för 

ensamkommande barn.  

2. Ta fram förslag till beslut eller åtgärd vid icke delegeringsbara förfaranden. 

3. Ansvara för överförmyndarens tillsynsverksamhet enligt 16 kap föräldrabalken samt lagen 

om god man för ensamkommande barn. 

4. Besluta om arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare och i förekommande fall 

distribuera dessa till respektive samverkande kommun för utbetalning.  

5. Rekrytera och kontrollera ställföreträdare enligt föräldrabalken 11 kap 12 §. 
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6. Ha ett förvaltningsansvar för det system man hanterar personakter/ärenden i och ev. e-tjänster 

och integrationer som är kopplade till systemet.  

7. Upprätthålla personakter mm enligt föräldrabalken 16 kap 12 § samt 17 – 19 §§ förmynder-

skapsförordningen. 

8. Föra register enligt 9-11 § § förmynderskapsförordningen. 

9. Erbjuda utbildning till ställföreträdare enligt föräldrabalken 19 kap 18 §. 

10. Tillhandahålla statistik till länsstyrelsen enligt föräldrabalken 19 kap 19 §. 

11. Framtagande av informationsmaterial och blanketter. 

12. Fullgörande av i framtiden ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten. 

13. Ta fram budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

14. Under vår och höst arrangera möten med av samverkanskommun utsedd kontaktperson/ över-

förmyndare och därvid presentera verksamheten, informera om ny lagstiftning och viktiga 

händelser mm. 

15. Regelbundet distribuera listor över ställföreträdare och huvudmän/omyndiga till överförmyn-

darna.  

16. Vid behov ta emot bokade besök på överförmyndarkansliet och i samverkanskommunerna. 

 

Samverkande kommuner skall utföra följande: 

1. Aktivt informera allmänheten om godmanskap och förvaltarskap i syfte att underlätta rekryte-

ringen av nya ställföreträdare. 

2. Ta emot och till överförmyndarkansliet vidarebefordra intresseanmälningar från personer 

som är intresserade av att bli ställföreträdare. 

3. Tillhandahålla informationsmaterial och blanketter. 

4. Utse kontaktperson (i första hand överförmyndaren eller ordföranden i överförmyndarnämn-

den) att medverka i träffar och utbildningar. 

5. Ansvara för bokning av besökslokaler och besökstider i hemkommunen. 

6. Hjälpa till att arrangera utbildningar av ställföreträdare. 

7. Ta emot och vidarebefordra handlingar till det gemensamma kansliet. 

8. Ta emot arvodesbeslut och administrera kommunens utbetalningar av arvoden till ställföreträ-

dare.  

 

Tjänsteman som har delegation att besluta i överförmyndarens ställe kan när så är nödvändigt hän-

skjuta beslutet till överförmyndaren. Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respek-

tive överförmyndare. 

 

§ 2  Organisation/ansvarig arbetsgivare 

 

Mora kommun är värdkommun för det gemensamma kansliet. Kansliet skall, om inte annat särskilt 

beslutas, ha sitt arbetsställe och säte i Mora.  

 

Anställningsmyndighet för kansliets tjänstemän är Mora kommun. 

 

§ 3  Personuppgifter/Dataskyddsförordningen 

 

Varje kommuns överförmyndare är personuppgiftsansvarig för den egna kommunens personupp-

giftsbehandlingar. Parterna är dock gemensamt ansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som 

sker i systemet, vilket regleras närmare i bilaga 1 – Avtal gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 dataskyddsförordningen.  
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Värdkommunens dataskyddsombud ansvarar för den primära tillsynen av verksamheten men data-

skyddsombud i respektive samverkanskommun har en skyldighet att informera sig om omfattningen 

av överförmyndarverksamheten i sin kommun. 

 

 

§ 4  Akter 

 

Akter skall förvaras i värdkommunen i enlighet med arkivlagens regler. Då ärende upphört skall per-

sonakten överlämnas för arkivering i respektive samverkanskommun.  

 

§ 5  Kostnader för gemensamt kansli 

 

Värdkommunen skall för det gemensamma kansliet årligen upprätta och fastställa budget i samråd 

med övriga samverkande kommuner. Förslag till preliminär budget för nästkommande år skall av 

värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner före februari månads utgång. Synpunkter 

skall vara värdkommunen tillhanda senast 30 april. Om ingen ny gemensam överenskommelse nås 

om budgeten innan den 1 maj så gäller värdkommunens budgetförslag.  

En särskild avgift på 150 000 kr per år betalas av samverkande kommuner till värdkommunen. 

Denna avgift delas enligt kostnadsfördelning §7. 

  

§ 6  Övriga kostnader 

 

Arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare omfattas inte av samverkan. Inte heller arvoden 

och kostnadsersättningar till valda överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnd eller deras er-

sättare.  

 

§ 7  Kostnadsfördelning 

 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för det gemensamma kansliet skall fördelas mellan sam-

verkande kommuner utifrån respektive kommuns invånarantal per den 31/12.  

 

§ 8  Ersättning  

 

Ersättning enligt § 5 skall av vardera samverkande kommun betalas till värdkommunen halvårsvis i 

förskott mot faktura. Beloppen ska vara Mora kommun tillhanda senast 30 januari resp. 30 juli. 

 

 

§ 9  Över-/underskott 
 

Verksamhetens överskott eller underskott skall slutregleras före februari månads utgång, året efter 

verksamhetsåret i samband med att värdkommunen redovisar föregående års räkenskaper.  

 

Överskott eller underskott fördelas enligt vad som anges avseende kostnadsfördelning enligt § 7.   

 

 

§ 10  Utökning av verksamhetens omfattning  

 

Utökning av antalet samverkande kommuner kan ske efter samråd med nu samverkande kommuner 

genom deras kontaktpersoner. 
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§ 11  Kontaktperson 

 

Kontaktperson är vald överförmyndare eller ordförande i överförmyndarnämnd om inte annat beslu-

tas av samverkanskommun.  

 

§ 12 Tillägg/ ändringar 

 

Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande.  

 

§ 13  Utvärdering/omförhandling 

 

Verksamheten bör årligen utvärderas av respektive samverkanskommun.  

 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till Mora 

kommun. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan beslutas av samtliga 

samverkande kommuner gemensamt och efter samråd dem emellan.  

 

Om samverkande kommuner efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, gäller avtalet 

på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör enligt vad som stadgas i bestämmelsen om upp-

sägning (17 §).  

 

§ 14  Insyn i förvaltningen 

 

Samverkande kommuner har genom sina kontaktpersoner rätt till löpande insyn i det gemensamma 

kansliets verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den egna kommunen.  

 

§ 15   Tvist 

 

Tvist som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna skall prövas av allmän domstol. 

 

§ 16  Force Majeure 

 

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförandet hindras eller oskäligt 

betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förut-

ses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk. 

Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att un-

danröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret undanröjts försökt 

fullgöra sitt åtagande. 

 

§ 17  Avtalstid och uppsägning 

 

Avtalet kan sägas upp årligen till den 30 juni, med 18 månaders uppsägningstid. 

 

Om en enskild kommun önskar säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på 24 månader eller annan 

tidpunkt som parterna enas om. 

 

En utträdande kommun har fortsatt retroaktivt ansvar för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd 

som inträffat under samverkansperioden, till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt data-

skyddsförordningen. Efter att en kommun begärt utträde ska personakterna återlämnas till den utträ-

dande kommunen. 
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Uppsägning gäller endast mellan uppsägande parter. För övriga fortsätter avtalet att gälla såvida om-

ständigheterna på grund av uppsägningar inte är sådana att samverkan uppenbarligen inte kan fort-

sätta.  

 

§ 18  Samverkans upphörande 

 

Om det gemensamma kansliet upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt 

som kostnaderna för organisationens verksamhet enligt § 7.  

 

Vid avtalets upphörande åligger det samverkande kommuner, som avser att anställa personal för 

handläggning av sin överförmyndarverksamhet, att erbjuda de tjänstemän som är anställda på det ge-

mensamma kansliet, anställning i den verksamheten.   
 

Det åvilar Mora kommun att till respektive kommun överlämna personakter och register vid samver-

kans upphörande.  

 

§ 19  Avtalets giltighet 

 

Avtalet gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans. 

 

§ 20  Originalavtal 

 

Avtalet har upprättats i sex original varav parterna tagit var sitt.  

 

 

För Mora kommun:                                        För Orsa kommun:         

  

 

__________________________  ____________________________ 

Datum, Namnteckning och titel                              Datum, Namnteckning och titel 

 
 

 

 

För Älvdalens kommun:                                                För Rättviks kommun:                  

 

 

__________________________  ____________________________ 

Datum, Namnteckning och titel                                     Datum, Namnteckning och titel 
 

 

 

 

För Leksands kommun:                                                 För Vansbro kommun:                  

 

 

__________________________  ___________________________ 

Datum, Namnteckning och titel                                    Datum, Namnteckning och titel 
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Bilaga 1 - AVTAL GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVAR ENLIGT ARTIKEL 26 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN  

Den personuppgiftsansvarige fastställer för vilka ändamål personuppgifter behandlas och genom 

vilka medel. Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de personupp-

giftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig för att fullgöra 

de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 

 

Syftet med det här avtalet är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av personuppgif-

ter som råder i handläggningssystemet, enligt artikel 26 dataskyddsförordningen.  

  

• I det gemensamma datasystemet behandlas personuppgifter om huvudmän, ställföreträdare 

och anhöriga samt personuppgifter för anställda som är administratörer och användare av 

systemet.  

 

• Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.  

 

• Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 13 och 

14 dataskyddsförordningen.  

 

• Parterna ska ha rutiner för att tillgodose kraven på registrerades rättigheter enligt artikel 

15–22 dataskyddsförordningen. 

  

• För att möta kravet på register över behandlingar enligt artikel 30 dataskyddsförordningen, 

ska den utsedda förvaltningsorganisationen (värdkommunen) föra register på föreskrivet 

sätt över personuppgiftsbehandlingarna i systemet.  

  

• Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen, regleras 

enligt kostnadsfördelningen som uppgetts i § 7 i samverkansavtalet. 

 

• Värdkommunens rutiner för personuppgiftsincidenter gäller (artikel 33 dataskyddsförord-

ningen) och hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. Parterna svarar 

själva för en sådan rutin beträffande personuppgifter utanför det gemensamma systemet. 

  

• Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande konsekvensbedömningar en-

ligt artikel 35 dataskyddsförordningen för systemet.  

 

• Värdkommunen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantör, genom utsedd 

behörig person.  

234



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-09-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 81 Dnr 2020/1026

Dataskyddsombud för överförmyndaren

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (kallad GDPR) behöver 
överförmyndaren utse ett dataskyddsombud. Kommunen har ett 
dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att utse honom som 
dataskyddsombud för överförmyndaren krävs ett beslut om det.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan överförmyndaren och Datainspektionen. 
I och med att dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud har redan finansierats. Detta belastar inte 
överförmyndarens budget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för överförmyndaren i 

Leksands kommun. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-09-07

Referens
Dnr Dnr.  

Administrativ service
Andrew Tutt-Wixner, 80101
andrew.tutt-wixner@leksand.se

Antagande av dataskyddsombud

Beskrivning av ärendet
För att uppfylla artikel 37-39 i dataskyddsförordning (d.v.s. den nya PuL 
eller GDPR) behöver överförmyndaren utse ett dataskyddsombud. 
Kommunen har ett dataskyddsombud på plats (Andrew Tutt-Wixner). För att 
utse honom som dataskyddsombud för valnämnden krävs ett beslut om det.
Dataskyddsombudets roll inkluderar att ge råd till verksamheterna, att utföra 
tillsyn, att anmäla personuppgiftsincidenter och att vara kontaktperson 
mellan överförmyndaren och Datainspektionen. 
I och med att Dataskyddsombudet måste ha en oberoende ställning inom 
organisationen ska den placeras direkt under kommundirektören. Enligt 
dataskyddsförordningen är dataskyddsombudet en skyddad tjänst vilket 
innebär att personen inte kan sägas upp på fyra år. 

Finansiering
Kommunens dataskyddsombud har redan finansierats. Detta belastar inte 
valnämndens budget.  

Förslag till beslut
Utse Andrew Tutt-Wixner till dataskyddsombud för överförmyndaren i 
Leksands kommun. 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Andrew Tutt-Wixner
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Leksands kommun

Datum
2020-09-07 Referens

Dnr Dnr.
Sida
2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-09-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 82 Dnr 2020/857

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - biståndshandläggningen kvartal 
2/2020

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

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 159
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-06

Referens
Dnr 2020/8  

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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2020 – 
biståndshandläggningen, äldreomsorg och LSS

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

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Marie van Geffen Blomberg
Avd-chef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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Leksands kommun

Datum
2020-08-06 Referens

Dnr Dnr.
Sida
2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-09-01

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 159 Dnr 2020/8

Rapportering av ej verkställda beslut - 
biståndshandläggningen kvartal 2/2020

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-06

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-09-29

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 83 Dnr 2020/856

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 
1 § socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 
kvartal 2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2020-09-01, 
§ 158
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2020-08-17

Referens
Dnr 2020/6  

Individ- och familjeomsorgen
Gunilla Andersson, 80440
gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2020 – 
individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Slutligt beslut skickas till
Socialchef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef, Katja Vestling
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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Leksands kommun

Datum
2020-08-17 Referens

Dnr Dnr.
Sida
2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-09-01

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 158 Dnr 2020/6

Rapportering av ej verkställda beslut – individ- och 
familjeomsorgen kvartal 2/2020

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 kapitlet 6 f § 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
För 2 kvartalet 2020 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-17

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-11-09

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 110 Dnr 2020/1065

Sammanträdesordning 2021

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesordning för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är enligt följande

Kommunstyrelsen
(Måndagar kl. 13.00)

Kommunfullmäktige
(Måndagar kl. 18.30)

25 januari 15 februari
8 mars
12 april 10 maj
11 maj 7 juni
16 juni (ons)
30 augusti 20 september
27 september 18 oktober
25 oktober 
8 november 29 november
6 december

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesordning, daterad 2020-10-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa sammanträdesordning avseende kommunstyrelsen för 2021, i 

enlighet med förslaget.
2. Sammanträdena börjar kl. 13.00 om inte annat anges i kallelsen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Sektorchefer
Administrativ service
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2020-10-28

Förslag till sammanträdesordning 2021 

Kommunstyrelsen
Måndagar
Kl. 13.00

Kommunfullmäktige
Måndagar
Kl. 18.30

25 januari 15 februari
8 mars
12 april 10 maj
11 maj 7 juni
16 juni (ons)
30 augusti 20 september
27 september 18 oktober
25 oktober 
Delårsbokslut KL 11 kap 16 §
8 november 29 november
6 december

247



248



From: Göran Lundell
Sent: 19 nov 2020 10:02:59 +01:00
To: Björn Arrias
Cc:
Subject: Avsägning av politiskt uppdrag.

Hejsan Björn

Avsägning av politiska uppdrag i Leksands Kommun

Av personliga skäl avsäger jag mig härmed mina politiska uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige i Leksands Kommun.

Leksand 2020-11-19

Göran Lundell     Kristdemokraterna 

Skickat från min iPhone
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