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Sammanfattning
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun planera med riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen.
Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att
leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I det arbetet ska kommunen ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av
betydelse för bostadsförsörjningen.
Bostadsförsörjningsplanen ska vara ett styr- och planeringsinstrument för
kommunen när det gäller planering och beslut om bostäder.
Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invånare år 2025. Kommunen behöver flera invånare, dels för att kunna stärka handelskraften och
behålla servicenivån dels för att föryngra befolkningen och ersätta den nuvarande arbetskraften som går i pension. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i
takt med att befolkningen ökar.
Kommunen ska:
1. Skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som svarar upp mot den
strategiska visionen om 18 000 invånare år 2025.
2. Erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom att främja långsiktiga och
hållbara lösningar.
3. Främja en hållbar och god arkitektur som tar tillvara Leksandsbygdens
kulturvärden men samtidigt skapar ett nutida uttryck
4. Ha en strategisk markberedskap för bostadsbyggande i de områden som
är prioriterade i kommunens översiktsplan.
5. Fokusera på genomförbarheten av detaljplaner.
6. Se till att behov av lokaler för förskola, skola, vård, omsorg och socialt
boende beaktas vid ny planläggning för att tillgodose behov och stärka
nya bostadsområden.
7. Stimulera nyproduktion av bostäder genom att ge en god service till byggherrar som är intresserade av att bygga bostäder i Leksand.
8. Stimulera ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller olika upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och hustyper.
9. Verka för en väl integrerad och varierad bebyggelse med offentliga platser
som uppmuntrar till möten. Bostadsbebyggelse ska ha god tillgång till ett
varierat utbud av grönområden inom rimliga avstånd.
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att
man kan tillgodose olika gruppers behov av bostadsförsörjning, exempelvis
barnfamiljer, unga, äldre och nyanlända. Antalet äldre kommer att öka framöver och det finns behov av fler platser för särskilt boende.
En hel del mark planlades för bostäder under 1970-1980-talen men en stor
del är ännu inte utbyggd då det inte varit så stor efterfrågan på tomter i de
lägena. Det finns framförallt en efterfrågan på bostäder nära centrum och
ett flertal detaljplaner, för både småhus och lägenheter, kommer att tas fram
inom och i anslutning till tätorten de kommande åren.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Leksands kommun ligger vid Siljan och i kommunen bor cirka 15 800 invånare. Med bil tar det omkring 45 minuter att ta sig till Borlänge, Falun och Mora.
Det finns tre järnvägsstationer i kommunen vilket innebär goda pendlingsmöjligheter för de som arbetar på andra orter.
Leksand har goda förutsättningar för att vara en bra boendekommun. En
viktig faktor när man väljer ny bostadsort är att det finns bra skolor. Kommunen prioriterar sina kärnverksamheter och man lägger stor vikt vid att ha en
bra skola. En annan viktig aspekt för val av bostadsort är närheten till natur
och friluftsliv. Kommunen har de senaste åren legat mycket högt i rankningen
för Årets Friluftskommun, vilken utses av Naturvårdsverket. I Leksand finns
även ett rikt kulturliv och ett brett näringsliv med både stora och små företag.
I jämförelse med riket har kommunen en äldre befolkning, medelåldern i
Leksand var 46,1 år den 31 december 2019, jämfört med 41,3 år i riket. I kommunen finns, i jämförelse med riket, få personer i arbetsför ålder i förhållande
till yngre och äldre. Försörjningsbördan i kommunen förutspås dessutom öka
framöver.
Kommunen behöver därför flera invånare för att kunna ersätta den arbetskraft som går i pension. Tillväxtmålet för Leksands kommun är 18 000 invånare år 2025. En förutsättning för ökad befolkningstillväxt är att tillgången på
attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med att befolkningen
ökar.
Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att
Leksandsborna ska trivas och stanna kvar men även för att fler människor ska
välja att flytta till Leksand. Det ska finnas möjlighet för alla att hitta en bra
bostad oavsett förutsättningar och livsstil. I Leksand ska det finnas både centrumnära bostäder och boende i byarna. Bostäderna ska vara av olika typer,
storlekar och upplåtelseformer.

1.2 Läsanvisning
Bostadsförsörjningsplanen inleds med en genomgång av kommunens ansvar
vad gäller bostadsförsörjning och fortsätter med en orientering kring de nationella, regionala och kommunala mål som finns att förhålla sig till när det
gäller bostäder.
Kommunen har utifrån omvärldsanalysen tagit fram ett antal mål, med tillhörande insatser för att tillgodose bostadsförsörjningen. Därpå följer underlagsmaterial i form av bland annat befolkningsstatistik, prognoser för befolkningsutvecklingen och ett avsnitt om bostadsbehovet hos särskilda grupper.
Slutligen finns ett kapitel om hur kommunen, genom sin planberedskap
ska möjliggöra byggande av de bostäder som krävs för att uppnå visionen om
18000 invånare år 2025.
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1.3 Kommunens bostadsförsörjningsansvar
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet
med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge Länsstyrelsen och andra regionala organ tillfälle att
yttra sig. Samrådet genomfördes tidigt år 2020.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna
ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla uppgifter om:
•
•
•

kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

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

1.4 Kommunens bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen togs fram första gången år 2015 och täckte åren
2016 till 2020. Nu är det dags för en uppdatering som sträcker sig fram till år
2023.
I en bostadsförsörjningsplan redovisas de områden som anses särskilt viktiga att vidareutveckla inom kommunen för att få goda, trygga och attraktiva
boendemiljöer. Bostadsbehovet i kommunen beror främst på befolkningsutvecklingen.
Bostadsförsörjningsplanen ska ge en bild av hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras och redovisa vilka konkreta åtgärder kommunen ska vidta för att lösa bostadsfrågorna. Bostadsförsörjningsplanen ska
vara ett styr- och planeringsinstrument för kommunen när det gäller planering och beslut om bostäder.
Bostaden är en social rättighet och en viktig del av välfärden. Det är viktigt
att kommunen tillgodoser särskilda gruppers behov av bostäder, till exempel ungdomar, äldre, nyanlända, ensamkommande barn, personer med funktionsnedsättning och personer med social problematik.
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2 Mål och styrdokument
2.1 Nationella mål
God bebyggd miljö
En god bebyggd miljö är ett av de nationella miljömålen;”Städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.”
Målet innebär att den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och
trevnad och ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. För att åstadkomma ett hållbart samhälle i tillväxt är det grundläggande
att den fysiska planeringen utgår från att underlätta och ge förutsättning för
en hållbar livsföring.

Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för Sverige 2025
som baseras på de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Vad gäller
visionsbilden för hållbart byggande säger Boverket:”Allt byggande sker med
fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning med resurser. Energianvändningen vid framställning, transport och användning har
minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors ändrade behov
och för olika ändamål. Material återvinns oftast. De arkitektoniska, estetiska
och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt byggande.”
Visionen innebär att byggandet ska anpassas utifrån bostadsbehovet och
behovet av olika upplåtelseformer. Det är viktigt att erbjuda ett varierat utbud
av bostäder och det ska finnas bostäder till alla grupper. Mål för byggandet
är långsiktigt hållbara byggnadsverk, effektiva regelverk och andra styrmedel
som verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö
i byggande och förvaltning.

Illustration av de tolv miljömålen
https://www.miljomal.se/
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http://sverige2025.boverket.se/

2.2 Regionala mål
Dalastrategin – Dalarna 2020
Region Dalarna antog år 2014 Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin - Dalarna 2020. Strategin ska identifiera särskilt viktiga områden
att satsa på för att stärka Dalarnas tillväxt fram till år 2020.
Dalastrategin är en implementering av EU:s Europa 2020. I Dalastrategin poängteras bland annat vikten av kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap, tillgänglighet och infrastruktur samt livskvalitet och attraktionskraft. Här påpekas att Dalarnas
kultur- och naturmiljöer har stor betydelse för både boende och besökare. Exempelvis poängteras att odlingslandskapet och kulturmiljöerna är betydelsefulla för både besöksnäringen och för inflyttning och framväxt av nya företag.
Människors kreativitet och produktivitet är alltmer beroende av den plats där
vi bor och verkar.
Idag utgör Falun och Borlänge ett tydligt tvåkärnigt centrum i länet. Dalarna har också vid sidan av storstadsområdena relativt tät struktur av städer
och tätorter med olika karaktär och korta inbördes restider vilket bland annat
ger invånarna möjligheter att välja boende och arbetsplats mer oberoende av
varandra.
Riksväg 70 och Dalabanan är de viktigaste kommunikationsstråken för
persontransporter på länsväg och järnväg. Dalabanan är tillsammans med
Bergslagsbanan det dominerande stråket för den regionala och interregionala
tågtrafiken i länet.
Leksand ligger bra till för arbetspendling till Falun-Borlänge regionen eftersom det bara tar cirka 45 minuter till Borlänge och Falun.
Dalastrategin pekar på att boendet och därmed byggandet kommer att spela en allt viktigare roll för att skapa utveckling och tillväxt. Efterfrågan på attraktiva bostäder och boendemiljöer förväntas öka. Kraven på detta förändras
och påverkas av vilka behov och förutsättningar befolkningen har under olika
skeenden i livet. Det är därför bra att sträva mot en variation av boendeformer
och miljöer betydelsefull för att skapa ett hållbart boende.
En framgångsfaktor för Dalarna är en innovativ byggsektor där planering,
byggande och förvaltning grundas på regionalt tillgängliga resurser av råvaror, produkter, tekniker och kompetens. I länet finns idag nätverk som arbetar för att utveckla byggandet i samverkan mellan näringsliv, akademi och
offentliga aktörer. Genom en starkare samverkan mellan de olika aktörerna
förstärks kompetensplattformen för ett effektivt byggande där forskning och
teknisk utveckling ingår som en naturlig del. I Dalarna finns en stark och välutvecklad byggtradition. Det moderna Dalarna förknippas med en nydanande
arkitektur som bygger på integritet, skaparkraft och kunskap om kulturarv
och traditioner. I kombination med nytänkande i formandet av bostäder och
boendemiljöer med plats för allas olika livsbehov kommer Dalarnas attraktionskraft att öka. 1

Dalastrategin – Dalarna 2030
En ny Dalastrategi är under utarbetande och remissas vintern 2020-2021. Det
övergripande målet med strategin är:
Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet
Det här ska nås genom tre målområden:
• Ett klimatsmart Dalarna
• Ett konkurrenskraftigt Dalarna
• Ett sammanhållet Dalarna2

1
2

Region Dalarna, 2014, Dalastrategin- Dalarna 2020
https://www.regiondalarna.se/dalastrategin
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2.3 Kommunens mål
Vision 2025
Kommunfullmäktige antog i november 2012 Vision 2025. Visionen målar upp
en framtidsbild av Leksand. Texten nedan är utdrag ur visionen.

Det är 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 med 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.

Varför 18 000 invånare?
Kommunen behöver flera invånare för att kunna ersätta den nuvarande arbetskraften som går i pension samt för att kunna stärka handelskraften och
behålla servicenivån.
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2.4 Översiktsplan
Översiktsplanen, som antogs år 2014, redovisar hur kommunen på lång sikt
vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Planen ger riktlinjer och är vägledande i frågor som var vi ska bygga, vart nya
vägar ska dras fram och var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta
områden.
Enligt utvecklingsstrategin ska planeringen för bostadsbebyggelsen och näringslivet huvudsakligen ske i tätorterna och längs kommunikationsstråken
som har nödvändig infrastruktur, skola och service. Planerade väglänkar föreslås i öst-västlig riktning för att stärka kopplingen mellan kommunikationsstråken samt för att avlasta befintliga trafiknoder.
Utvecklingen av samhälle och infrastruktur ska ha hållbara energilösningar
och ske i samverkan med de höga natur- och kulturvärden som finns i kommunen. Den övergripande bebyggelsestrukturen följer vattendragen vilket
skapar goda förutsättningar för vattenkontakt. Bland bebyggda miljöer ska
utblickar, öppna landskap och tillgång till sjöar och vattendrag värnas och om
möjligt stärkas.
Arbete med en översyn av översiktsplanen från år 2014 har påbörjats.
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3 Mål och insatser för
bostadsförsörjningen
Nedan presenteras de mål, med tillhörande insatser som kommunen ska arbeta efter för att nå de nationella, regionala och kommunala målen för bostadsförsörjningen.

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

Målsättningen är att genom planläggning, utöver den redan planlagda
marken, möjliggöra byggnation av cirka 355 småhus och 400 lägenheter
fram till år 2025. (Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

•

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

•

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

•

Kommunen ska fortsätta utveckla webbplatsen och synliggöra inflyttarinformation. (Ansvarig kommunikationsavdelningen

2. Kommunen ska erbjuda invånarna en bra livsmiljö genom
att främja långsiktiga och hållbara lösningar
Insatser
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•

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

•

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

•

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

•

Dagvattenhantering ska utföras på ett hållbart och klimatanpassat sätt.
(Ansvariga Samhällsutveckling och Dala Vatten och Avfall)

3. Kommunen ska främja en hållbar och god arkitektur som
tar tillvara Leksandsbygdens kulturvärden men samtidigt
skapar ett nutida uttryck
Insatser
•

Kommunen ska i dialog med byggherrar sträva mot att ta tillvara Leksandsbygdens kulturvärden men ändå ge ny bebyggelse ett samtida
uttryck. (Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

•

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

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

Kommunens förvärv av strategisk mark ska ske genom byten, köp och
aktivt deltagande i omarrondering. (Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

5. Kommunen ska fokusera på genomförbarheten av
detaljplaner
Insatser
•

Kommunen ska ha en tidig dialog med eventuella exploatörer, statliga
myndigheter och andra berörda vid framtagande av detaljplaner för att
stämma av genomförbarheten och ekonomiska konsekvenser i planerna.
(Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

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

Sektorn för samhällsutveckling ska ha kontinuerliga genomgångar med
övriga sektorer om bostadsbehovet för olika grupper för att få en helhetssyn. (Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

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

•

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

•

Kommunen ska ytterligare utveckla webbplatsen för att synliggöra, marknadsföra och tydliggöra mark- och exploateringsprocessen och planprocessen. (Ansvarig Samhällsutveckling och Sektor Verksamhetsstöd/Kommunikationsavdelningen)

8. Kommunen ska verka för ett flexibelt och allsidigt
bostadsbyggande
Insatser
•

För att skapa bostadsområden som tar hänsyn till att bostadsbehov förändras över tid bör detaljplaner utformas så flexibelt som förutsättningarna medger. (Ansvarig Samhällsutveckling)

•

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

•

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

•

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

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

I planering och exploatering verka för en god stadsbyggnad med väl
placerade och utformade offentliga rum och grönområden. (Ansvarig
Samhällsutveckling)

•

Offentliga miljöer som parker, mötesplatser, gator och torg ska skötas
långsiktigt och hålla god standard. (Ansvariga kommunen och Leksandsbostäder AB)

4 Befolkningsutveckling och
bostadsbestånd
4.1 Befolkningsutveckling
Leksands befolkning har ökat en hel del de senaste åren. Ökningen beror
främst på ett positivt flyttnetto i kombination med en viss ökning av födelsenetto. Se vilka åldrar som flyttar in på s. 18. Enligt SCB kommer befolkningen
att öka från cirka 15 800 personer år 2019 till cirka 16 300 personer år 2025. I
jämförelse med riket har kommunen en äldre befolkning, medelåldern i Leksand var 46,1 år den 31 december 2019, jämfört med 41,3 år i riket.1
Även försörjningsbördan kommer att öka. Försörjningskvoten är summan
av antal personer 0-19 år samt 65 + dividerad med antal personer 20-64 år,
det vill säga det blir allt färre i arbetsför ålder som ska försörja yngre och äldre. År 2019 var försörjningsbördan för riket 0,76 och i Leksand 0,98.2
I Leksands kommun fanns år 2019 cirka 7 400 hushåll och man är i genomsnitt 2,12 personer per hushåll.

Befolkningsutvecklingen mellan år 1990 och år 2019. Källa: SCB

Befolkningsförändringar mellan år 2000 och år 2019. Källa: SCB
1
2

SCB
Kolada

15

Åldersfördelning hos Leksands befolkning år 2019. (SCB)

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

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

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

4.4 Lediga lägenheter
Leksandsbostäder, det kommunala bostadsbolaget har drygt 1000 lägenheter, främst i form av 1-3 rum och kök. Man kommer att se över behovet av
4-5 rum och kök framöver, möjligen i form av radhus. Bolaget har en årlig
omflyttningsfrekvens på cirka 15 %. Det innebär att cirka 150 lägenheter byter
hyresgäster varje år. De senaste årens vakansgrad har uppgått till cirka 1%,
vilket medfört att det funnits en viss möjlighet till rörelse på bostadsmarknaden. Bolaget har under 2017–2019 färdigställt 80 lägenheter. I december
2020 stod 2800 personer i kö hos Leksandsbostäder.
I Leksandsbostäders bestånd bodde det år 2019 cirka 1,42 personer i varje
lägenhet och 35% var 65 år eller äldre. År 2015 bodde man i genomsnitt 1,25
personer/lägenhet och 40 % av de boende var 65 år eller äldre. Trenden går
alltså mot att man bor tätare och är yngre i Leksandsbostäders lägenheter.
Fastighetsbolaget Skoglunds har 450 lägenheter för uthyrning.

SCB:s definition av hustyper
Småhus: friliggande en- och
tvåbostadshus samt par-, och
rad-, och kedjehus.
Flerbostadshus: bostadsbyggnader innehållande tre
eller flera lägenheter inklusive
loftgångshus.
Övriga hus: byggnader som
inte huvudsakligen är avsedda
för bostadsändamål men ändå
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet
eller samhällsfunktion.
Specialbostäder: bostäder
för äldre/funktionshindrade,
studentbostäder och övriga
specialbostäder.

4.5 Lediga tomter
Kommunen har idag cirka 25 villatomter till försäljning. Tomterna finns framförallt inom flera områden i Siljansnäs, Västanvik samt i Smedby. Ett fåtal
tomter finns även i Lycka. Det saknas dock tomter i centrala lägen.
Det bedöms finnas omkring 200 byggklara tomter på privat mark inom
kommunen, dock inte i centrala lägen.

4.6 Flyttkedjor
En flyttkedja skapas när ett hushåll flyttar in i en nyproducerad bostad och
efterlämnar en vakant bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Till den
vakanta bostaden flyttar det sedan in exempelvis två personer, som i sin tur
lämnar två bostäder och så vidare. Flyttkedjor visar att nyproduktion skapar
en rörlighet på bostadsmarknaden. Kedjan bryts när en inflyttning i en ledig
lägenhet inte längre ger upphov till en vakans; exempelvis när någon flyttar in
från en annan kommun eller utlandet, när ungdomar flyttar hemifrån eller när
ungdomar flyttar från studentboende till den ordinarie bostadsmarknaden.
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5 Bostadsbehov och bostadsefterfrågan
5.1 Läget på bostadsmarknaden i länet
Länsstyrelsen Dalarna bedömde år 2020 att det är fortsatt brist på bostäder i Dalarnas kommuner, främst i tätorterna. Underskottet på bostäder påverkar särskilt de hushåll som är resurssvaga, till exempel de som är nya på
bostadsmarknaden, hushåll med lägre inkomster eller personer som av andra skäl har svårt att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.
Ett bostadsunderskott försvårar även för offentlig sektor och små och stora
företag att rekrytera arbetskraft med den kompetens som behövs. Byggtakten avtog något i länet under 2019 i jämförelse med 2018. Antal påbörjade
flerbostadshus och småhus i länet var sammanlagt 566 under 2019. Höga
produktionskostnader, hårda lånevillkor och brist på attraktiv detaljplanelagd mark uppges vara de främsta faktorerna som begränsar byggandet.1

5.2 Att bo i Leksand
Varför väljer man att bosätta sig på en viss plats?
Det är svårt att hitta en generell orsak till varför någon väljer att bosätta sig på
en viss plats. Idag växer storstadsregionerna i särklass mest i landet men det
finns andra aspekter än ortens storlek som påverkar val av bostadsort.
Under industrialismen var företagen ofta bundna till en naturresurs, exempelvis skogen eller vattnet och människorna flyttade till arbetena. I dagens informationssamhälle väljer företagen den lokalisering som är attraktiv för den
typ av anställda som företagen söker. Från att arbetskraften flyttat till företagen, flyttar företagen till arbetskraften. Attraktiviteten ur boendesynpunkt
betyder mer för inflyttningen till en region än vad dynamiken i näringslivet
gör, det vill säga attraktiva boendemiljöer är en allt viktigare resurs.
Förbättrade kommunikationer har lett till att vi i genomsnitt pendlar allt
längre vilket innebär att vårt omland har vuxit. Samtidigt har lokal identitet
och lokal förankring visat sig bli allt viktigare. När butiker och restauranger
blir allt mer likriktade får den lokala kulturen en allt viktigare roll för att särskilja orterna.2

Flyttmönster
År 2015 utförde Kairos Future en undersökning av flyttmönstret i kommunen
mellan åren 2000 och 2014. Studien visade att Leksand vinner flyttare från
framförallt Stockholm och Gagnef, främst barnfamiljer och i åldrarna 55 - 75
år. Anledningen till att man flyttar till Leksand är att man vill återvända till
hembygden efter att ha bott i en större stad, för att man vill bo på en lugnare
plats eller för att man får jobb i Leksand eller vill få närmare till jobbet.
Leksand tappar däremot ungdomar till större städer. Skälen till att flytta
från Leksand är för att kunna studera eller få jobb. 3
De som står i kö för en lägenhet hos Leksandsbostäder kommer emellertid
i första hand från annat boende i kommunen, i andra hand från Borlänge eller
Ludvika.

Diagram, nettoflyttning 20092019 per ålderskategori (SCB)
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1
Länsstyrelsen Dalarna, Bostadsmarknad i Dalarna 2020, Rapport 2020:08
2
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2011, Orter med befolkningsökning- exempel på
attraktiva orter perioden 2000-2010
3
Kairos Future, 2015, Jakten på möjligheter i en ny tid - Stora flytt- och boendestudien. Utmaningar för Leksand

6 Bostadsbehov för olika grupper
För att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas positivt är det viktigt att
planera för en variation av bostäder som kan tillgodose många grupper. En variation av bostäder med olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska eftersträvas i olika områden.

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

Insatser för unga
•

Kommunen kommer inte att bygga specifika lägenheter för enbart unga
utan satsar på att bygga lägenheter som passar alla målgrupper. De
nybyggda lägenheterna kommer att bidra till en rotation på bostadsmarknaden vilket innebär att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland
annat unga. En variation i lägenhetsstorlekar ska eftersträvas.

6.2 Bostäder för äldre
Förenklat brukar nedanstående boendeformer förknippas med äldre. I Leksand finns det inget seniorboende eller gemenskapsboende.
•

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

•

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

•

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

•

Särskilt boende. Boende för den som behöver mer omsorg än hemtjänsten kan ge. Det krävs att den boende har stora fysiska eller psykiska omvårdnadsbehov. Plats på särskilt boende tilldelas efter behovsbedömning
enligt socialtjänstlagen. Det finns fem särskilda boenden i kommunen och
totalt 175 platser år 2019.
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Bostadsförsörjning för äldre
Åldersgruppen 65 år eller äldre utgör cirka 30 procent av den totala befolkningen i kommunen. Enligt SCB:s befolkningsprognos ökar åldersgruppen
med 196 personer mellan åren 2020 och 2025. Enligt den politiska visionen
behöver det totala antalet invånare öka till cirka 18 000 personer. Om nuvarande åldersstruktur fortsätter att råda kommer cirka 5400 personer att vara
65 år eller äldre vid en befolkning om 18 000 invånare. Cirka 20 procent av de
som blivit 65 år och äldre har behov av insatser.
I åldersgruppen 80-84 år har det varit 36 procent som haft insatser och
för de över 85 år har det varit 78 procent. Gruppen 80 år eller äldre beräknas
enligt SCB öka från cirka 1136 till 1521 personer mellan 2020 och 2025. Om
befolkningsutvecklingen sker enligt SCB:s prognoser bedömer kommunen att
behovet av särskilt boende kommer att öka med 25 platser till år 2025.
Kommunen uppför nu ett nytt äldreboende i Tibble. Huset kommer att bestå av en tillbyggd del samt en ombyggd del i det befintliga boendet. När hela
till- och ombyggnationen är klar, slås Limsjögården och Tibble ihop till ett boende med totalt 72 lägenheter, vilket är en utökning med 18 nya vårdplatser.
Inflyttning på Tibble beräknas ske vid årsskiftet 2021/2022.

Insatser för äldre
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•

Kommunen ska bygga lägenheter med hög tillgänglighet som passar alla
målgrupper. De nybyggda lägenheterna förväntas bidra till en rotation på
bostadsmarknaden vilket kommer att innebära att äldre billigare lägenheter kan frigöras till bland annat äldre och ungdomar.

•

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

•

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

•

Det finns möjlighet att göra Noretgården i Leksand samt A-huset i Siljansnäs till trygghetsboenden.

•

För att tillgodose ett bostadsbehov enligt visionens befolkningsutveckling
kan, utöver Tibble och Edshultsgårdens ombyggnader, en plomberad avdelning på det särskilda boendet Björkbacken i Siljansnäs öppnas, vilket
skulle tillskapa nio platser. Därtill skulle det särskilda boendet Solhem i
Insjön kunna byggas ut med två avdelningar vilket tillskapar 32 platser.
Om även Noretgården och A-huset i Siljansnäs, se ovan, omvandlas till
trygghetsboende så bör behoven vara täckta.

Prognos över antal personer över 80 år
Källa: Sociala sektorn 2020

Utifrån SCB:s prognos beräknas behovet av platser på särskilt boende öka med 25 platser till år 2025.
Källa: Sociala sektorn 2020
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6.3 Bostäder för nyanlända
Leksands kommun anvisas årligen cirka 15–20 personer från Migrationsverket i enlighet med bosättningslagen.

Insatser för nyanlända
•

Nyanlända ska i första hand erbjudas bostad i befintligt bestånd. Det
finns framförallt behov av små lägenheter för ensamstående och av 4-5
rum och kök för familjer.

•

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

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

Insatser för ensamkommande flyktingbarn
•

Barn avses placeras i familjehem i första hand.

6.5 Bostäder för personer med
funktionsnedsättning
Även om normalboendeprincipen alltid ska vara vägledande och tillämpas så
långt det är möjligt, ska Leksands kommun alltid, med biståndsbeslut som
grund, kunna erbjuda särskilda bostadslösningar till personer för vilka normalboende av olika skäl inte är möjligt.
I Leksand bor psykiskt funktionsnedsatta oftast i vanliga lägenheter och
har ofta boendestöd. Personer med funktionsnedsättning bor oftast i gruppboenden. Personer med fysisk funktionsnedsättning har vanligtvis personlig
assistans eller hjälp av hemtjänst. Det bedöms finnas utrymme i befintligt bestånd för att göra de eventuella justeringar som kan behövas framöver.

Insatser för personer med funktionsnedsättning
•

I dagsläget finns det inga ytterligare behov.

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

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

7 Planberedskap
Efterfrågan och behov från olika aktörer kan snabbt uppkomma och det är därför viktigt för kommunen att ha en resursmässig beredskap för att kunna hantera bostadsförsörjningsfrågan på lång och kort sikt. Nedan redovisas en grov
uppskattning av planberedskapen. Prioriteringen av detaljplaner kan ändras.

7.1 Detaljplaner och planberedskap
Målsättningen är att genom nya detaljplaner åren 2021-2025 möjliggöra för
cirka 400 lägenheter i flerfamiljshus och cirka 355 tomter för småhusbebyggelse, utöver den planberedskap som redan finns i gällande detaljplaner.
Under åren 2016-2019 har detaljplaner tillskapat möjligheter att bygga cirka 410 lägenheter i flerbostadshus (cirka 90 lägenheter har byggts) och cirka
40 småhus (där inga har byggts än).
Planberedskapen i detaljplaner som vunnit laga kraft före år 2016 uppskattas till 370 tomter för småhus och till 175 lägenheter i flerbostadshus.
Det finns emellertid svårigheter med att uppskatta planberedskapen i äldre
detaljplaner. I sammanräkningen ingår exempelvis detaljplaner som är äldre
men ännu inte utbyggda då de är belägna på ett visst avstånd från tätorten och
det inte varit så stor efterfrågan på tomterna. Här ingår även privatägd mark
som ännu inte fastighetsbildats, då det kanske saknas vilja från fastighetsägaren att sälja.
Planberedskapen minskar i takt med att områdena byggs ut och i och med
detta ökar befolkningen och våra mål uppnås men det behövs ändå en planberedskap för att tillgodose framtida behov.
Bedömning antagandeår

Detaljplaner

Flerbostadshus,
ca antal lgh.

Småhus, ca
antal

50

-

-

5

Lummerhöjden (k)

80

200

Åkerö brofäste etapp 1

60

Edshultgården (k)

50

-

Kv. Grönstedts (k)

50

-

Åkerö brofäste etapp 2 (k)

50

-

2024

Tunsta (k)

50

150

2025

Smalåkern (k)

10

-

Summa planberedskap
bedömning 2021-2025

400

355

Återstående planberedskap i
detaljplaner 2016-2020

270

40

Återstående planberedskap
detaljplaner före 2016

175

370

Uppskattning total
planberedskap

845

765

Rosen västra (p)
Hallen 67:1 (p)
2021

2022
2023

k: kommunal plan, p: privat plan
Karta över planerade områden, se sidorna 26-27.
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8 Diskussion
8.1 Varför ska man välja att flytta till Leksand?
I kommunens vision för år 2025 lyfts många skäl för att flytta till kommunen.
Här finns härliga levnadsmiljöer och ett tempo som ger plats för både
vila, rekreation och kreativt tänkande. Byarna präglas av levande traditioner som tål nytänkande och många av byarna kännetecknas av vackra
klungor med röda hus som är unika för vårt landskap.
Kommunen har bra kommunikationer till omkringliggande kommuner och
det är ofta nära mellan hemmet och förskolan eller skolan och lätt att ta sig
fram med cykel. Tågstationerna och resecentrumen gör det enkelt att pendla.
Det är nära till utbildning, vare sig du studerar på plats eller på distans och
det är även nära till arbete, vare sig du jobbar inom kommunen eller i närregionen. Med bra tele- och datakommunikationer finns möjligheter att arbeta
hemifrån.
En särskild kvalitet i kommunen är närheten till natur och friluftsliv. I Leksand finns vidsträckta vildmarksområden men det är samtidigt lätt att ta en
tur i elljusspåret, skidbacken, simhallen eller med långfärdsskridskor längs
med Siljans strand.
Det starka näringslivsklimat ger plats för stora aktörer liksom små entreprenörer. I kommunen finns evenemang, aktiviteter och upplevelser under
årets alla fyra årstider. Här finns arenor för de stora evenemangen och unika
platser för de mindre.
Leksand ligger högre i skolrankningen än de flesta av grannkommunerna.
Den höga andelen barn i förskolan och resurstilldelningen tillhör Leksands
styrkor.
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Bild från kommunens vision, delen Aktiva och levande byar.
Illustratör: Johan Isaksson

8.2 Räcker planberedskapen till för 18 000
invånare?
I slutet av år 2019 uppgick invånarantalet till cirka 15 800 personer. För att
nå målet om 18 000 invånare år 2025 behöver invånarantalet öka med 2200
personer.
Enligt SCB bodde det 1,7 personer/bostadsrättslägenhet, 1,6 personer/hyreslägenhet och 2,3 personer/villa i Leksand år 2019. Den totala planberedskapen möjliggör att cirka 1400 personer kan bosätta sig i lägenhet och cirka
1800 personer i småhus, totalt cirka 3 200 personer. I sammanräkningen ingår dock även äldre detaljplaner där tomterna inte blivit sålda. Det bedöms
även behövas en viss överkapacitet för att ha beredskap för ändrade marknadsförutsättningar då bostadsbehoven förändras. För att bostadsmarknaden
ska hålla över tid bör inte alltför många lägenheter eller tomter komma ut på
den lokala bostadsmarknaden samtidigt och områden kan behöva planeras
etappvis.

8.3 Förutsättningar för och konsekvenser av att
bygga för 18 000 invånare
Det finns goda förutsättningar att planera för fler bostäder inom och i anslutning till Leksands tätort då flertalet detaljplaner är på gång. Även i Insjön samt i byarna finns detaljplaner på gång men framförallt finns ofta redan
planlagda tomter som ännu inte bebyggts, se avsnitt 7.1 ovan.
Att få fler invånare medför både intäkter i form av ökat skatteunderlag men
även kostnader för barn- och äldreomsorg. Det innebär även utbyggnad av
infrastruktur som till viss mån kan bekostas genom anslutningsavgifter.
De finns även mer indirekta konsekvenser, exempelvis ett ökat behov att
transportera sig. Fler bilar medför ökat buller och slitage på vägarna och behov
av fler parkeringsplatser, ökat cyklande medför större behov av gena, snabba
och säkra cykelvägar och det behövs även en utbyggd kollektivtrafik. Det innebär även behov av fler platser på förskolor och skolor och i äldreomsorgen och
medför ett ökat rekryteringsbehov. Dessa behov och frågeställningar behöver
utredas djupare i kommande översiktsplan.

8.4 Hur ska kommunen planera för bostäder?
Leksands kommuns utmaning är en ökande andel äldre invånare och färre invånare i arbetsför ålder. Kommunen behöver verka för att fler i arbetsför ålder
flyttar in och att de yngre väljer att stanna kvar eller återvända efter avslutad
utbildning.
Undersökningar hos mäklare visar att många som flyttar till en bostad i
Leksand tilltalas av vardagslivets enkelhet, det ska vara lätt att ta sig mellan
hemmet och bostaden, fritidsaktiviteterna och livsmedelsaffären. Därför behövs bostäder framförallt nära centrum eller dit det är lätt att transportera sig.
Detta framgår även genom att äldre detaljplaneområden ute i byarna ännu
inte är utbyggda trots att det finns en hög efterfrågan på bostäder i Leksand.
Studierna av flyttmönster visar att det behövs en mångfald av bostäder, inte
bostäder specifikt ämnade att tilltala personer i arbetsför ålder, då en flytt kan
orsaka en kedja av flyttar som frigör olika slags boenden för personer som
befinner sig i olika skeden i livet.

8.5 Uppföljning av bostadsförsörjningsplanen
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Prioriteringen av planer ska ses över kontinuerligt och huvuddragen i planen ska följas upp årligen via sektorsplanen.
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Kartöversikt detaljplaner 2020-2025

1. Dp Rosen västra
2. Dp Edshultsgården
3. Dp Lummerhöjden
4. Dp Åkerö brofäste 2
5. Kv. Grönstedts
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6. Dp Tunsta
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