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 Kommunfullmäktiges ledamöter 
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Kommunfullmäktige 

Kommunhuset Plenisalen Måndag 2021-06-07 Kl. 18.30 

 
Information 
Med hänsyn till att hålla nere smittspridningen i samhället 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. 
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 Information om räddningsförbundet Brandkåren Norra 
Dalarna (BRAND) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

2 Coronaviruset och Leksands kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    

3 Aprilprognos 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/728    

4 Ändringsbudget 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta ändringsbudget 2021. 

2020/478    

1

http://www.leksand.se/webbtv


2

 

5 Riktlinje för investeringsprocessen 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen med tillägget i 

inledningen att ”…investeringar bedöms och prioriteras 
utifrån ekonomiska, miljö-/klimatmässiga och 
verksamhetsmässiga effekter…”. 

 

2020/322    

6 Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 

2 300 000 kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som 
motsvarar gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 
kronor). Första revidering sker den 1 januari 2023 och 
omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl 
och att ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att 
ekonomisk information skickas årsvis till kommunen och till 
klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att 
underteckna/ firmateckna 

2021/407    

7 Årsredovisning 2020 för Nedansiljans samordnings-
förbund (FINSAM) 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nedansiljans 

samordningsförbund (FINSAM). 
2. Bevilja styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund 

(FINSAM) och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för år 2020. 

2021/486    

8 Vision 2030 för Leksands kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2021/99    

9 Arvodesberedningens arbete – delrapportering 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga arvodesberedningens delrapportering till handlingarna. 
 

2020/796    

2



3

10 Genomförande -  Framtidens styrning, ledning och 
organisation av kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag – fastighetsutredning 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands 

kommuns sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till 
Leksandsbostäder AB från och med den 1 januari 2022: 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 

2019/42    

11 Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor - Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, 

Orsa, Vansbro och Älvdalen med tillhörande delprogram för 
Leksands kommun. 

2018/1445    

12 Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - 
Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej 

dagvatten, enligt bilagd kartskiss. 

2021/548    

13 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2021 – LSS 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

2021/470    

14 För kännedom - Granskning av gemensam nämnd inom 
vuxenutbildningen 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

2021/191    

3
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15 Avsägelser och fyllnadsval 
Kommunfullmäktiges beslut 
1.  
 

2018/1486    

 

Per-Erik Ingels (C) 

Ordförande  
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Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 58 Dnr 2020/478 

Ändringsbudget 2021 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för 
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022. 
Förvaltningen har under hösten även gjort en del förändringar i 
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kosten får en central 
budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande. 
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftbudget 
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor, 
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021. 
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den 
skattaunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det 
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev 
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar 
skatteunderlagsprognosen positivt. 
Leksand tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 miljoner 
kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya 
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSS-
utjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem 
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.   
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet. 
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar 
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget 
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för 
att hantera pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.  
Förvaltningen har gjort årets första prognos vilken indikerar mindre 
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring 
kostnadsutvecklingen är stor då pandemin fortsatt påverkar.  
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Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår 
som ännu inte är klara. Den första ansökningsomgången tyder dock på att 
fler ungdomar har sökt gymnasieutbildning utanför kommunen vilket 
innebär högre interkommunala ersättningar.  
Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30 
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då 
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.  
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om 
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa 
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför 
ut i ram i ändringsbudgeten.  
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med 
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget. 
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021. 
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva 
brukare, teknikansvarig, volymökning LOV, utökning av MAS och MAR för 
att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. Äldreomsorgslyftet som ersätter 
lönekostnader under den tid den anställde studerar har rekvirerats men tas 
inte in i ram eller budget då den inte har någon budgetpåverkan. Sociala 
sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del 
av satsningen  
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för 
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel 
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram. 
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget 
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut 
till sociala sektorn och utbildningssektorn. Justeringar har även gjorts för 
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.  
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då 
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen 
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för 
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan. 
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för 
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att 
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. 
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor. 
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Investeringar 
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket 
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar 
som inte färdigställs togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få 
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.  
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9 
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte 
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.  
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt 
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).  
Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa 
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska 
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare 
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel 
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt 
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med 
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta 
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-19,  
§ 47 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Reviderad budget 2021  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ändringsbudget 2021. 
Inga Westlund (V) deltog inte i beslutet.. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Datum 
2021-03-31 

Referens 
   

Verksamhetsstöd  
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Ändringsbudget våren 2021 

Beskrivning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige antog mål och budget för 2021 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram dels ett förslag till ändringsbudget för 
beslut före juli 2021, dels ett förslag på en budget i balans för 2022. 
Förvaltningen har under hösten även gjort en del förändringar i 
ekonomistyrningen där den största justeringen är att kosten får en central 
budget som bokföringsmässigt fördelas ut efter faktiskt utnyttjande. 
Ändringsbudgeten omfattar driftsbudgeten och investeringsbudgeten. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Driftbudget 
Under 2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 26 miljoner kronor, 
samtidigt har kommunfullmäktige beslutat om en minusbudget för 2021. 
Ramarna i den av fullmäktige beslutade budgeten bygger på den 
skattaunderlagsprognos som presenterades i augusti 2020. Sedan dess har det 
ekonomiska läget förbättrats och tillväxten under andra halvåret 2020 blev 
både nationellt och globalt högre än prognostiserat. Detta påverkar 
skatteunderlagsprognosen positivt. 
Leksand tappade mellan 2020 och 2021 införandebidraget på 3,9 miljoner 
kronor som gavs temporärt för att mildra effekterna det nya 
kostnadsutjämningssystemet samtidigt som ersättningen inom LSS-
utjämningen ökade med nästan 3,5 miljoner kronor. Detta innebär att 
kommunen tappade drygt 7,5 miljoner kronor som behöver hämtas hem 
genom kostnadsbesparingar och effektiviseringar.   
Överskottet 2020 var i stor utsträckning en effekt av pandemin och 
ersättningen för sjuklönekostnader samt uppskjuten och inställd verksamhet. 
Inför 2021 befinner vi oss fortsatt i en pandemi vilken påverkar 
verksamheten på ett sätt som vi inte hade förväntat oss när Mål och budget 
antogs. Bara under januari till mars har sociala sektorn haft merkostnader för 
att hantera pandemin på drygt 1,2 miljoner kronor.  
Förvaltningen har gjort årets första prognos vilken indikerar mindre 
underskott för alla sektorer utom verksamhetsstöd. Osäkerheten kring 
kostnadsutvecklingen är stor då pandemin fortsatt påverkar. Ytterligare en 
osäkerhetsfaktor är ansökningarna till gymnasiet nästa läsår som ännu inte är 
klara. Den första ansökningsomgången tyder dock på att fler ungdomar har 
sökt gymnasieutbildning utanför kommunen vilket innebär högre 
interkommunala ersättningar.  
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Ersättningen för höga sjuklönekostnader har förlängts till och med den 30 
april 2021. Ersättningen är dock lägre än under inledningen av 2020 då 
arbetsgivaren nu endast ersätts för kostnader över ett visst tak.  
Sedan ramarna för budget 2021 sattes har även regeringen fattat beslut om 
den så kallade skolmiljarden. För Leksands kommun innebär detta att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor erhålls som ett generellt statsbidrag. Dessa 
medel ska även gå till fristående verksamheter och bidraget fördelas därför 
ut i ram i ändringsbudgeten.  
Äldreomsorgsatsningen om 8,9 miljoner kronor togs in i ram i samband med 
Mål och budget och regleras inte vidare i denna ändringsbudget. 
Äldreomsorgen gick med överskott 2020 och erhåller en ökad ram 2021. 
Mot den särskilda satsningen kommer heltid som norm, vårdintensiva 
brukare, teknikansvarig, volymökning LOV, utökning av MAS och MAR för 
att stärka patientsäkerheten m.m. att tas. Äldreomsorgslyftet som ersätter 
lönekostnader under den tid den anställde studerar har rekvirerats men tas 
inte in i ram eller budget då den inte har någon budgetpåverkan. Sociala 
sektorn arbetar aktivt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del 
av satsningen  
I den föreslagna ändringsbudgeten har medel för lönekompensationen för 
2020 fördelats ut. Den sena lönerörelsen under 2020 innebar att dessa medel 
fortsatt låg centralt när underlaget till Mål och budget togs fram. 
I den reviderade budgeten är även kostbudgeten centraliserad och förslaget 
innehåller även flytten av bemanningsenheten från sektor verksamhetsstöd ut 
till sociala sektorn och utbildniongssektorn. Justeringar har även gjorts för 
hyror mot bakgrund av lokalflyttar mellan verksamheter.  
Förvaltningen bedömer att osäkerheterna under 2021 fortsatt är stora då 
pandemin ännu pågår med full kraft. Förvaltningens förslag innebär ingen 
justering av beslutade ramar för 2021 utöver ovan nämnda medel för 
utbildningssektorn och de tekniska justeringar som redogjorts för ovan. 
Samtidigt har skatteunderlagsprognoserna justerats uppåt sedan ramarna för 
Mål och budget sattes. I beslutet om ändringsbudget föreslås därför att 
skatter och bidrag justeras för att motsvara en uppdaterad 
skatteunderlagsprognos. 
Årets resultat sätts efter justeringarna ovan till 0,8 miljoner kronor.  
Investeringar 
Budget inklusive tilläggsanslag för 2020 uppgick till 207,2 miljoner kronor. 
Nettoinvesteringarna för år 2020 uppgick till 108,7 miljoner kronor, vilket 
innebär en avvikelse på 98,5 miljoner kronor. Stora beslutade investeringar 
som inte färdigställs  togs med redan i Mål och budget 2021 för att kunna få 
en mer korrekt bedömning av det totala anslagsutnyttjandet för året.  
I samband med detta beslut om ändringsbudget föreslås att ytterligare 6,9 
miljoner kronor flyttas över från 2020 till 2021. Detta avser projekt som inte 
hunnit påbörjas eller färdigställas under 2020.  
De största posterna som överförs är GC-vägar (2 miljoner kronor) samt 
förbindelseväg Limhagen (2 miljoner kronor).  
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Installation av säkerhetsmontrar till museet föreslås tidigareläggas då dessa 
är ett villkor för att fortsatt kunna visa föremål från Statens Historiska 
Museum. Den reviderade investeringsbudgeten innehåller även ytterligare 
medel till servrar och kommunikationsplattformar samt investeringsmedel 
för garage till polisen på sammanlagt 0,9 miljoner kronor. Samtidigt 
revideras anslaget för om- och tillbyggnad av Tibble särskilda boende med 
14,5 miljoner kronor för 2021 vilket flyttas till 2022. Totalt sett innebär detta 
att den reviderade investeringsbudgeten för 2021 sänks med 7,7 miljoner 
kronor. 

Förslag till beslut 
1. Anta ändringsbudget 2021. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-31 
Reviderad budget 2021   

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Ändringsbudget 2021 (Mkr) Budget 2021 MoB Total justering Ändringsbudget
2021

Verksamhetssektorerna
Förvaltningsledning & politik 44,7 0,7 45,4
Verksamhetsstöd 72,4 32,1 104,4
Utbildning 359,5 -16,5 343,0
Sociala 363,1 -3,0 360,1
Samhällsutveckling 48,2 1,0 49,2

Verksamhetens Nettoram 887,8 14,4 902,2
Finanssektorn
Övrigt, reavinster, mm 0,0 0,0 0,0
Exploateringsintäkter -4,0 1,0 -3,0
Lönekomp 27,1 -13,0 14,1
Priskomp 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och skuldbokförda intäkter (inv.bidrag.) 43,3 0,0 43,3
Pensionskostnader, avvikelse personalkostnader, mm 15,5 0,0 15,5
Verksamhetens Nettokostnader 969,7 2,4 972,1
Finansiering
Skatteintäkter -736,1 -16,3 -752,4
Generella Statsbidrag & utjämning -223,5 11,0 -212,5
Äldreomsorg + skolmiljard -10,3 -10,3
Finansiella kostnader 7,6 0,0 7,6
Finansiella intäkter -5,4 0,0 -5,4
Finansiering Total -957,4 -15,6 -972,9
Årets Resultat -12,4 13,2 0,8
Resultat i % av skatter och bidrag -1,3% 0,1%
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BUDGETJUSTERINGAR/-FLYTTAR
Justering avser Politik och KL VS US SS SU

1 Flytt av kostbudget 0,00 32 504 300,00 -22 537 500,00 -9 966 800,00 0,00
2 Internhyror 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Externa lokalhyror 494 000,00 0,00 -494 000,00 0,00 0,00
4 Äldreomsorgssatsningen 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Flytt av bemanningsenheten 0,00 -1 896 100,00 15 600,00 1 880 500,00 0,00
6 Ny organisation Säkerhet och beredskap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Lönekomp 233 362,73 1 645 085,88 5 162 429,76 4 916 114,08 1 015 648,81
7 Lönekomp -200 000,00 200 000,00
8 Utbildningssektorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ny tjänst VS Utvecklare
11 Skolmiljarden 1 382 625,00

Summa budgetjustering 727 362,73 32 053 285,88 -16 470 845,24 -2 970 185,92 1 015 648,81
Budgetram 2021 enl MoB 44 675 000,00 72 400 000,00 359 512 500,00 363 100 000,00 48 200 000,00
Justerad Budgetram 2021 45 402 362,73 104 453 285,88 343 041 654,76 360 129 814,08 49 215 648,81
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Reviderad investeringsbudget 2021

Verksamhet Projekt 2021 MoB Överförs från
2020

2021 tillägg 2021 omprio Reviderad
budget 2021

Fastighetsansvarig Storkök, fasta inventar 300  300 
Fastighetsansvarig Tillgänglighetsanpassning 50  41  91 
Fastighetsansvarig Lokal förråd, elverk 200  200 
Fastighetsansvarig Reservelverk 700  700 
Fastighetsansvarig Kök Edshult 10 000  10 000 
Fastighetsansvarig Verksamhetsanpassningar fastigheter 3 000  3 000 
Fastighetsansvarig Omb fjärrv. Fsk Igelkotten -  
Fastighetsansvarig Generella fsh investeringar 4 500  4 500 
Fastighetsansvarig Tibble Särskilt boende 90 000  - 14 500  75 500 
Fastighetsansvarig Garage Polisen 100  100 
Gator och vägar Inventarier offentliga platser 150  150 
Gator och vägar Vägförbättringar 3 000  186  3 186 
Gator och vägar Upprustning Lekplatser 750  280  1 030 
Gator och vägar Färdigställande av resecentrum 650  650 
Förvaltningsledning totalt 113 300  507  100  - 14 500  99 407 

Avdelningschef IT Servrar,nät,lagring 100  100 
Avdelningschef IT Digitalisering IT 100  100 
Avdelningschef IT Server och komm.plattform 1 000  350  350  1 700 
Avdelningschef Kommunikation Dokumenthanteringssystem 150  150 
HR-chef Rekryteringssystem 50  50 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Bra mat- & måltidsmiljö och möbler 300  90  390 
Avdelningschef Kost & Lokalvård Värmevagnar med kyla 100  100 
Avdelningschef Städ Digitalisering städvagnar surfplattor 250  250 
Avdelningschef Städ Städmaskiner 100  100 
Verksamhetsstöd totalt 1 700  890  350  -   2 940 

Utbildningschef

Inredning och utrustning för uppdatering av
lärmiljö/pedagogiska miljöer- avser möbler och inredning och
utrustning för uppdatering av lärmiljö 800  800 

Utbildningschef Arbetsmiljö för lärare och elever i första hand inom grundskolan 2 000  2 000 
Rektor gymnasiet Teknik och digitalisering 300  300 
Rektor gymnasiet Inventarier 70  70 
Rektor gymnasiet IT-investeringar 250  250 
Rektor vuxenutbildningen Möbler 200  200 
Rektor Kulturskola Instrument 100  100 
Utbildningssektor totalt 3 400  320  -   -   3 720 

Socialchef Inventarier i huvudsak till nytt SÄBO 5 000  5 000 
Avdelningschef ORDBO Välfärdsteknik VoO 100  100 
Sociala sektorn totalt 5 100  -   -   -   5 100 

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  1 000 

Avd chef Strategisk plan Utsmyckningsgruppen 100  100  200 
Trafikingenjör Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200  200 
Trafikingenjör Moskogvägen -  
Trafikingenjör GC-vägar 2 000  2 000  4 000 
Trafikingenjör GC väg Härädsbygden -  
Trafikingenjör Limalänken/Limsjöänget 500  500 
Trafikingenjör Reinvesteringar vägbelysning 1 300  1 300 
Trafikingenjör Gatubelysning byar 75  75 
Trafikingenjör Resenod Siljansnäs 150  150 
Avd chef Näringsliv Fastighetsförvärv 3 000  3 000 
Avd chef Näringsliv Båthamn Finnviken, Tunsta -  
Avd chef Näringsliv GC-vägar N:a Käringberget 2 400  2 400 
Avd chef Näringsliv Infrastruktur Käringberget 15 000  15 000 
Avd chef Näringsliv Dagvattenåtgärder Limsjöänget 2 600  2 600 
Avd chef Näringsliv Käringberget 3 etapp 1 6 000  6 000 
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 -   -  
Avd chef Näringsliv Jobsgården 750  750 
Avd chef Näringsliv Tunsta -  
Avd chef Näringsliv Åkerö exploatering 495  495 
Avd chef Näringsliv Expl söder om Sang 1 40  40 
Avd chef Näringsliv N:a infarten kvartersgata 274  274 
Avd chef Näringsliv Förbindelseväg Limhagen 2 000  2 000 
Avd chef Fritid Ny sporthall 32 000  32 000 
Enhetschef Fritid ute B Generella inv Fritid 100  100 
Enhetschef Fritid ute Siljansvallen löparbanor 1 200  1 200 
Enhetschef Fritid ute Djupluftare -  
Enhetschef Fritid ute Granbergets underhåll 200  200 
Enhetschef Fritid ute Snöskoter ,Granberget 80  80 
Enhetschef Fritid ute Pistmaskin GB 1 000  1 000 
Enhetschef Fritid ute renovering Stativ liftar -   -  
Enhetschef Leksandshallen LH inventarier 100  100 
Enhetschef Service B Rastplatser byte av tak 100  100 
Enhetschef Service Limsjöleden 150  150 
Kulturavdelning Säkerhetsanpassning Museets montrar o reception 400  400 
Samhällsutveckling totalt 76 405  5 209  400  -   82 014 

Kommunen totalt 199 905  6 926  850  - 14 500  193 181 

Exploatering 15 650  809  -   -   16 459 

Exl exploatering 184 255 
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§ 59 Dnr 2020/322 

Riktlinje för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där 
behov funnits.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens 
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En 
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. 
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.  
 
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg: 

1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision, 
översiktsplan och politisk riktning. 

2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där 
en sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen. 

3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget 
och beslutas av kommunfullmäktige. 

4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas 
i bruk.  

 
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”.  
 
Sammanfattningsvis är förslaget att: 

 Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste 
tydligt motiveras. 

 Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor. 
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 Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen 
(10- år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv 
finns med.  

 Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen 
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt 
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men 
ej beslutade projekt”.  

 Beslut om att genomföra en investering fattas av 
kommunfullmäktige. Ramar skapas för mindre investeringar i stället 
för många små projekt. För investering över 5 miljoner kronor ska 
underlag presenteras i samband med mål och budget och beslut om 
investeringsplan. Beslut kan även tas i kommunfullmäktige för 
kommande års investeringar som kräver större framförhållning – 
exempelvis större byggnationer.  

 I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för 
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats 
tidigare år men ej färdigställts.  Revideringar av större projekt tas 
alltid av kommunfullmäktige.  

 Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året 
eller mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till 
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom 
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering, ändringen är 
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor. 

Kommunstyrelsen vill att vissa redaktionella ändringar görs i underlaget 
som lämnas till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-19  
§ 48 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07 
Riktlinje för investeringsprocessen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen med tillägget i inledningen att 

”…investeringar bedöms och prioriteras utifrån ekonomiska, miljö-
/klimatmässiga och verksamhetsmässiga effekter…” 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
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Riktlinje för investeringsprocessen 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns investeringsprocess har setts över och reviderats där 
behov funnits.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens 
vision, strategiska plan, politiska riktlinjer eller inriktningsbeslut. En 
investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 
De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. 
Detta ställer krav på prioritering och långsiktig planering.  
 
Den uppdaterade investeringsprocessen kan beskrivas i fyra steg: 

1. Långsiktig investeringsplan upp till 10 år baserad på vision, 
översiktsplan och politisk riktning. 

2. Beredning och planering av investeringar inför mål och budget, där 
en sammanhållen 4-årsplan tas fram av förvaltningen. 

3. Samlad investeringsplan presenteras i samband med mål och budget 
och beslutas av kommunfullmäktige. 

4. Större investeringsprojekt slutredovisas i utskott, kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige när investeringen är slutförd och redo att tas 
i bruk.  

 
För mer information om de fyra stegen se dokumentet ”Riktlinje för 
investeringsprocessen”.  
 
Sammanfattningsvis är förslaget att: 

 Investeringsutrymmet styrs av de finansiella målen – avsteg måste 
tydligt motiveras. 

 Beloppsgränsen höjs från 20 000 till 50 000 kronor. 

 Funktioner inom förvaltningen bereder både den långsiktiga planen 
(10- år) och den rullande 4-årsplanen, där även ett koncernperspektiv 
finns med. 
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 Mål och budget innehåller en investeringsplan över fyra år. I planen 
framgår de beslutade investeringsprojekt där anslag beviljats samt 
investeringsprojekt där medel reserverats, så kallade ”planerade men 
ej beslutade projekt”.  

 Beslut om att genomföra en investering fattas av 
kommunfullmäktige. Ramar skapas för mindre investeringar i stället 
för många små projekt. För investering över 5 miljoner kronor ska 
underlag presenteras i samband med mål och budget och beslut om 
investeringsplan. Beslut kan även tas i kommunfullmäktige för 
kommande års investeringar som kräver större framförhållning – 
exempelvis större byggnationer.  

 I maj eller löpande vid behov beslutas om tilläggsanslag för 
tillkommande investeringar eller investeringar där anslag beviljats 
tidigare år men ej färdigställts.  Revideringar av större projekt tas 
alltid av kommunfullmäktige.  

 Flexibilitet måste finnas vid över- eller underskridande, under året 
eller mot beslut. Fullmäktige kan med fördel delegera detta till 
kommunstyrelsen som disponerar reserv. Beslut kan tas inom 
förvaltningen om det kan lösas via omprioritering, ändringen är 
mindre än 10 % eller högst 100 000 kronor.  

 

Finansiering 
Förslaget i sig får inga ekonomiska konsekvenser utan syftar till att bidra till 
en tydligare process för kommunens investeringar. 

Förslag till beslut 
1. Anta riktlinje för investeringsprocessen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-07 
Riktlinje för investeringsprocessen 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
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Inledning 
Alla större investeringar ska ske i överensstämmelse med kommunens vision, strategiska plan, politiska 
riktlinjer eller inriktningsbeslut. En investering bedöms och prioriteras utifrån de ekonomiska, 
miljö/klimatmässiga och verksamhetsmässiga effekter den beräknas ge upphov till under sin livstid. 

De finansiella målen utgör ramarna för tillgängligt investeringsutrymme. Detta ställer krav på 
prioritering och långsiktig planering.  

Investeringsprocessen i kommunen ska säkerställa  

 Att ”rätt” investeringar genomförs, det vill säga de investeringar som är mest angelägna utifrån 
verksamheternas nuvarande behov och framtida kända förändringar. 

 Att Investeringsbesluten baseras på beslutsunderlag och med kommun- och 
medborgarperspektivet i främsta fokus, där det finns ett tydligt samband mellan planerad 
investering och den förväntade nyttan.  

 Tydlig ansvarsfördelning med en effektiv process och bra samverkan. 
 

Definition av investering 
Med investering menas anskaffning eller standardförbättring av tillgångar som är avsedda för 
stadigvarande bruk och som har en nyttjandetid på minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 
50.000 kronor. 

En tillgång kan vara immateriell, materiell eller finansiell. En förutsättning för att en anskaffning ska 
vara en anläggningstillgång är att kommunen har kontroll över tillgången och att det är sannolikt att 
den medför framtida ekonomisk fördel eller serviceförmåga för kommunen. Detta innebär som 
huvudregel att endast standardförbättrande åtgärder räknas som investeringar. Reparation och 
underhåll, det vill säga åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och 
funktionella status är därmed normalt inte en investering utan bokförs som en driftskostnad det år 
som åtgärden utförs.  

Vid en anskaffning av flera tillgångar med ett naturligt samband, skall värdet avse det samlade värdet 
på investeringen, till exempel möbler till en ny skolmatsal. Detsamma gäller om anskaffningen är ett 
led i en större investering. 

 

Investeringsprocessen 
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1. Långsiktig plan/behov: 
Investeringar tar stora resurser i anspråk och har långsiktig påverkan på verksamheten och 
kommunens finansiella handlingsutrymme. Investeringar behöver göras i bland annat lokaler, 
infrastruktur i kommunens regi och via Leksand Vatten och bostäder via Leksandsbostäder. 
Kommunen ska därför ha en översiktlig investeringsplan med en 10-års utblick som omfattar 
hela koncernen.  Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunens vision, översiktsplan, tekniska 
bedömningar och bostadsförsörjningsplan. 
 
Planen bereds och förvaltas inom förvaltningen med en årlig avstämning med bolagen och 
utgör grunden för den 4-årsplan som bereds inom ramen för Mål och budget.  
 

2. Planering/beredning  
Beredningen av investeringar är en integrerad del i kommunens årliga budgetprocess. För 
investeringsplaneringen gäller en planeringshorisont om fyra år, medan driftbudgeten har en 
planeringshorisont på tre år.  

Under beredning av budget föreslås investeringsutrymmet. Utifrån denna ram ansvarar 
förvaltningen för att arbeta fram en sammanhållen investeringsbudget. Inför varje år ska 
förvaltningen utvärdera och prioritera/omprioritera planerade investeringar för att säkerställa 
att planerna fortsatt är relevanta och inte binda upp anslag som inte kommer kunna nyttjas.  

Förvaltningen ansvarar för att det ska finnas tydliga beslutsunderlag. För investeringar över 2 
mkr ska det inför beslut om anslag finnas ett beslutsunderlag framtaget som beskriver syfte, 
hur de bidrar till kommunens prioriteringar, alternativa lösningar, eventuella kopplingar och 
konsekvenser för andra verksamheter, genomförandeplan, risker samt drift- och 
investeringskalkyl.  

För investeringar över 10 mkr bör ett översiktligt underlag med grov kalkyl som i kortet 
beskriver syfte finnas redan när en investering läggs in som planerad (år 2-4 i 
planeringsprocessen). För att anslag sedan ska beviljas ska ett komplett beslutsunderlag 
finnas.  

För att säkerställa korrekta beslutsunderlag ska medel till förstudier kunna avsättas. I vissa 
typer av investeringar kan förstudien ersättas med en förberedande fas där 
genomförandefasen villkoras med ytterligare beslut.  
 

3. Beslut  

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommande års investeringsanslag och den fyra åriga 
planen med planerade men ej beslutade investeringar. Som underlag till kommunfullmäktiges 
beslut ska det finnas ett sammanfattande underlag för investeringar per sektor/utskott och 
beslutsunderlag/projektplan för alla investeringar över 5 mkr. Mindre investeringar slås 
samman per sektor. Beslut om tilläggsanslag tas normalt i maj men kan fattas löpande under 
innevarande år.  

Kommunfullmäktige kan delegera en reserv till kommunstyrelsen för att hantera mindre behov 
eller justeringar som uppkommer under budgetåret. Storleken på reserven fastslås i Mål och 
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budget. Kommunstyrelsen kan även delegeras mandat att omfördela medel mellan 
investeringar under budgetåret.  

Beslut om ändring av beslutad investering kan fattas inom förvaltningen om det kan lösas via 
omprioritering av beviljade investeringsmedel, ändringen/avvikelsen är mindre än 10 % av 
beviljad investering och uppgår till högst 100 000 kr.  

Påbörjade men ej slutförda investeringar förs normalt över till kommande år. Ej påbörjade 
investeringar tas upp till ny prövning i samband men beslut om investeringsbudget i Mål och 
budget. 

Större investeringar (över 10 mkr) som kräver planering och framförhållning kan med fördel 
beslutas av kommunfullmäktige för kommande år. Anslag måste dock beslutas årsvis. 

 
4. Uppföljning 

Investeringar ska följas upp i samband med ordinarie ekonomisk rapportering enligt 
anvisningar för uppföljning. Uppföljningen bör inte bara fokusera på de ekonomiska delarna.  

Avvikelser från den ursprungliga kostnadsberäkningen ska analyseras löpande, och 
kommenteras med förslag till åtgärd vid negativ avvikelse. Överskott inom ett 
investeringsprojekt får inte per automatik kvittas mot underskott inom ett annat 
investeringsprojekt. Om avvikelser från beslut avseende tidplan, budgetinriktning, omfattning 
eller ekonomi uppmärksammas ska detta rapporteras senast i samband med nästkommande 
budgetuppföljning. Former för löpande avrapportering av större eller särskilt strategiska 
investeringar kan fattas i samband med beslut om investering.  

Det är viktigt att investeringar slutredovisas och erfarenheter och lärdomar dokumenteras. Alla 
större investeringar ska slutredovisas till utskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Investeringar över 10 mkr redovisas i kommunfullmäktige, över 5 mkr redovisas i 
kommunstyrelsen och över 2 mkr redovisas i ansvarigt utskott.  

Beslut om fortsatt återrapportering efter slutförd investering fattas från fall till fall.
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§ 60 Dnr 2021/407 

Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Tennisklubb ansökte den 31 mars 2021 om utökad kommunal 
borgen för att kunna byta ut filtmattorna i tennishallen som är uttjänta.  
Klubben ansöker om en ökning av nuvarande borgensåtagande från 2014 på 
1 920 000 kronor till 2 300 000 kronor. Investeringen beräknas kosta cirka 
en miljon kronor varav klubben finansierar 300 000 kronor med egna medel 
och resterande via lån i Leksands sparbank. Av befintligt borgensåtagande 
utnyttjar klubben idag 1 633 400 kronor.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands tennisklubb är en väletablerad klubb i Leksand med många aktiva 
spelare. Klubben har klarat pandemin väl och ökat resultatet under 2020.  
Leksands Tennisklubb erhåller ett årligt driftsbidrag från kommunen med 43 
000 kronor. Kommunen har tillsammans med Leksands Sparbank under år 
2017 lämnat bidrag med 1 500 000 kronor till nya utebanor. (Leksands 
kommun med 1 100 000 kronor och Leksands Sparbank med 400 000 
kronor). Kommunen har även varit med och finansierat den nya entrén till 
klubben. Med ett nytt underlag till banorna inomhus kommer klubben ha en 
mycket väl fungerande anläggning vilket kommer öka attraktiviteten 
ytterligare. 
 
Större investeringar kräver att klubben har en stabil ekonomi och klarar av 
att amortera på lånen och har marginal att klara de högre kapitalkostnader 
som lånen och ett förmodat högre ränteläge kommer innebära. Det 
preliminära resultatet för klubben år 2020 är ca 94 000 kronor. Ligger 
resultatet på samma nivå kommande år har klubben goda förutsättningar att 
klara både kapitalkostnader och amortering trots en relativt hög belåning.  
 
Banken delar bedömningen att Leksands Tennisklubb är en välskött förening 
men beviljar inget lån utan kommunal borgen. Amorteringstiden på lånet 
kommer sättas till 25 år vilket motsvarar den tekniska livslängden på det nya 
underlaget.  
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Avdelningen föreslår att borgensåtagandet skrivs ner med det belopp som 
motsvarar de årliga avskrivningarna och amorteringen på lånet. 
   
Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands Tennisklubb lockar både gamla och unga till verksamheten och 
bidrar till att stärka Leksand som en aktiv frilufts- och fritidskommun.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för kommunalt 
borgensåtagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27 
Ansökan om utökat kommunalt borgenslöfte 2021-03-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 2 300 000 

kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som motsvarar 
gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 kronor). Första 
revidering sker den 1 januari 2023 och omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att ekonomisk 
information skickas årsvis till kommunen och till klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Leksands Tennisklubb 
Fritidsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-27 

Referens 
Dnr 2021/407   

Verksamhetsstöd 
Ann-Charlotte Zackrisson 

 
 

 
 

 
  

 

Utökad borgen till Leksands Tennisklubb 

Beskrivning av ärendet 
Leksands Tennisklubb ansökte den 31 mars 2021 om utökad kommunal 
borgen för att kunna byta ut filtmattorna i tennishallen som är uttjänta.  
Klubben ansöker om en ökning av nuvarande borgensåtagande från 2014 på 
1 920 000 kronor till 2 300 000 kronor. Investeringen beräknas kosta cirka 
en miljon kronor varav klubben finansierar 300 000 kronor med egna medel 
och resterande via lån i Leksands sparbank. Av befintligt borgensåtagande 
utnyttjar klubben idag 1 633 400 kronor.  

Ekonomiavdelningens och fritidsavdelningens bedömning 
Leksands tennisklubb är en väletablerad klubb i Leksand med många aktiva 
spelare. Klubben har klarat pandemin väl och ökat resultatet under 2020.  
Leksands Tennisklubb erhåller ett årligt driftsbidrag från kommunen med 43 
000 kronor. Kommunen har tillsammans med Leksands Sparbank under år 
2017 lämnat bidrag med 1 500 000 kronor till nya utebanor. (Leksands 
kommun med 1 100 000 kronor och Leksands Sparbank med 400 000 
kronor). Kommunen har även varit med och finansierat den nya entrén till 
klubben. Med ett nytt underlag till banorna inomhus kommer klubben ha en 
mycket väl fungerande anläggning vilket kommer öka attraktiviteten 
ytterligare. 
 
Större investeringar kräver att klubben har en stabil ekonomi och klarar av 
att amortera på lånen och har marginal att klara de högre kapitalkostnader 
som lånen och ett förmodat högre ränteläge kommer innebära. Det 
preliminära resultatet för klubben år 2020 är ca 94 000 kronor. Ligger 
resultatet på samma nivå kommande år har klubben goda förutsättningar att 
klara både kapitalkostnader och amortering trots en relativt hög belåning.  
 
Banken delar bedömningen att Leksands Tennisklubb är en välskött förening 
men beviljar inget lån utan kommunal borgen. Amorteringstiden på lånet 
kommer sättas till 25 år vilket motsvarar den tekniska livslängden på det nya 
underlaget.  
 
Avdelningen föreslår att borgensåtagandet skrivs ner med det belopp som 
motsvarar de årliga avskrivningarna och amorteringen på lånet. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-04-27 
 

Referens 
Dnr 2021/407  

Sida 
2(2) 

Förutsättningar för kommunal borgen 
Leksands Tennisklubb lockar både gamla och unga till verksamheten och 
bidrar till att stärka Leksand som en aktiv frilufts- och fritidskommun.  
Verksamheten är icke vinstdrivande och fyller en viktig samhällsfunktion 
inom kommunen och uppfyller därmed förutsättningarna för kommunalt 
borgensåtagande. 

Förslag till beslut  
1. Bevilja Leksands Tennisklubb ett totalt borgensåtagande på 2 300 000 

kronor. Det nya borgensåtagandet ersätter kommunfullmäktiges beslut 
den 22 september 2014, § 79.  

2. Borgensåtagandet skrivs ner årligen med det belopp som motsvarar 
gjorda avskrivningar och amorteringar (ca 100 000 kronor). Första 
revidering sker den 1 januari 2023 och omfattar 18 månader.  

3. Borgensåtagandet förutsätter att verksamheten utvecklas väl och att 
ekonomiska åtaganden mot banken fullföljs och att ekonomisk 
information skickas årsvis till kommunen och till klubbens bankkontakt. 

4. Utse kommundirektör Caroline Smitmanis Smids att underteckna/ 
firmateckna borgenshandlingarna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-27 
Ansökan om utökat kommunalt borgenslöfte 2021-03-31 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksands Tennisklubb 
Fritidsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
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Leksand 2021-03-31	 	 	 	  
 
 
 
 
 
Leksands Kommun 
Att: Fritidschef Torkel Holst, för vidare handläggning 
 
 
 
Anhållan om ändrat borgensåtagande avseende Leksands Tennisklubb 
 
Leksands Tennisklubb bedriver mycket seriöst en populär verksamhet till glädje för alla som 
spelar, eller vill börja spela tennis. Vi kan också glatt konstatera att vi klarat oss mycket bra 
under den alltjämt rådande pandemin. Intresset för vår verksamhet har t o m ökat en del 
under det senaste året. Med över 900 personer i vårt spelarregister upplever vi att vi fyller 
en viktig plats i det fantastiska totala utbudet av sportaktiviteter som finns tillgängligt i vår 
kommun.    
 
För att säkerställa förutsättningarna för en fortsatt hög kvalitet av tennisklubbens 
verksamhet kommer vi i sommar att behöva byta ut våra gamla och slitna filtmattor som 
tjänat som spelunderlag på våra två inomhusbanor sedan 1994. 
 
Det kommer att röra sig om en investering på ca 1 Mkr. Vårt planerade finansieringsupplägg 
innebär att vi går in med 300.000 kr av egna, för ändamålet ansamlade medel, och 
resterande del i form av lån från Leksands Sparbank. 
 
Vår handläggare i ärendet på banken, Håkan Löfnäs (0247-886 43), har nyligen meddelat  
per telefon att banken gärna är med och bidrar till denna investering i form av beviljande 
av lån enligt ovan, om Leksands Kommun anpassar sitt tidigare borgensåtagande gentemot 
oss – Leksands Tennisklubb – till att motsvara den nya totala låneskulden om 2,3 Mkr.  
 
 
Historik – Borgen Leksands Tennisklubb 
 
Av ett sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2014-09-22 (Dnr. 2014/932) framgår 
att det dessförinnan fanns tre kommunfullmäktigebeslut på sammanlagt 2.660.000 kr och 
att dessa återkallades och ersattes med ett nytt borgensbeslut motsvarande den då aktuella 
låneskulden 1.920.500 kr. Den senast undertecknade borgensförbindelsen är daterad  
2017-03-21 och avser samma belopp, 1.920.500 kr. 
 
Sedan dess har tennisklubben amorterat ner skulden till 1,6 Mkr, varför ett nytt lån om 
700.000 kr enligt ovan skulle innebära ett behov av borgen motsvarande 2,3 Mkr.  
En höjning med 379.500 kr således, vilket vi härmed ansöker om, så att vi kan genomföra 
ovannämnda nödvändiga investering. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelsen för Leksands Tennisklubb gm Ordf. Anders Olson 
 
 
 
Kontakt: tennis@leksandstennisklubb.se, ao@positivutveckling.se 
Anders Olson: 070-796 95 30 

Leksands 
Tennisklubb 
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Ordförande har ordet 
 
Mitt andra år som ordförande för Nedansiljans samordningsförbund har varit ett annorlunda år för 
många av oss. Pandemin tog fart och gjorde mig och många fler undrande kring vad är det som händer 
i vår värld.  
 
Naturligtvis har det drabbat verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund på olika sätt. Inom den 
pågående verksamheten i Coachinteamet har man behövt tänka om och använda sig av andra verktyg 
och metoder. Man har förlagt alla aktiviteter utomhus och man har använt sig av digitala verktyg för 
samtal och kontakter. Detta har man dock gjort på ett förtjänst fullt sätt som också gett goda resultat i 
verksamheten. 
 
I februari månad fick vi en slutrapport i det MUCF finansierade projektet FOKUS 16-25 av 
projektledare och ungdomscoach Ami Look. En övergripande målsättning i denna insats har varit att 
stödja unga som varken arbetar eller studerar att komma vidare mot egen försörjning. Närmare sju av 
tio som kontaktat ungdomscoachen har gjort stegförflyttning närmare studier, praktik eller arbete 
efter en tid i coachning. Ett mycket gott resultat.  
 
Nedansiljans samordningsförbund har även under 2019 haft ett samarbete med vuxenskolan och 
finansierat verksamhet för att stödja vidare studier för att öka förutsättningarna för fortsatta studier 
eller arbete. Ett samarbete som fungerat så väl så att det därför har fortsatt i form av finansiering av 
ett Lärcentrum i Nedansiljans upptagningsområde under 2020.  
 
Mycket har fått läggas på is eller struktureras om under året. Finsamkonferensen i Halmstad ställdes 
in, lokala konferenser har fått skjutas fram och nästan all samverkan har fått läggas om och skötas 
digitalt. Trots detta har vi tillsammans lyckats ganska bra under året som gått. 
 
I slutet av 2019 drabbades förbundschefen i Norra Dalarnas samordningsförbund och Västerdalarnas 
samordningsförbund av sjukdom. Detta ledde till Nedansiljans samordningsförbunds styrelse tog 
beslutet att dela med sig av sin förbundschef. Avtal skrevs med Gagnefs kommun om utlåning av 
förbundschefen på 50% fram till maj 2020. Från och med 1 juni har Nedansiljan en förbundschef om 
60% av en heltid och delar med Norra Dalarnas samordningsförbund. Styrelserna hade en gemensam 
planeringsdag den 21 oktober. Denna var mycket givande och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete 
mellan förbunden för att dra nytta av varandra i vårt så viktiga arbete.  
 
Vi har inom Nedansiljans samordningsförbund gjort så bra vi har kunnat med de förutsättningar vi 
hade i denna pandemi. Men med en engagerad styrelse, innovativt coachingteam, målinriktad 
styrgrupp och samverkansparter och en engagerad och duktig förbundschef har det trots allt fungerat 
väl i de insatser som vi finansierat under året. 
 
Ett stort tack till styrelsen, förbundschefen samt alla involverade personer som brinner för samverkan 
i olika former och som alla har gjort ett mycket gott arbete under 2020. 
 
Irene Homman      

    
Styrelseordförande 
Nedansiljans samordningsförbund 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.  
 
Organisation  
Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 och består av medlemmarna Leksands 
kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation. 
Samordningsförbundens verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och Nedansiljans samordningsförbunds förbundsordning. 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597).  
 
Styrelse 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
styrelsen också ett kansli, i form av en förbundschef på 60% av en heltid sedan juni 2020 (se 
redogörelse under rubriken 1.6 väsentliga personalförhållanden) 
 
Ordinarie Ersättare Utsedd av  
Irene Homman  Mattias Bengtsson Gagnefs kommun  
Fredrik Ollén Britt-Marie Essell Rättviks kommun  
Karin Mikkonen Ingrid Rönnblad Leksands kommun  
Anders Bengtsson  Liv Lunde Andersson Region Dalarna  
Karin Welam Tornemalm Ewa Spegel Arbetsförmedlingen  
Karolina Sandvik Peter Stenebjer Försäkringskassan  

 
Styrelsen har under 2020 sammanträtt vid fem tillfällen. Utöver detta har styrelsen haft en hel 
planeringsdag den 21 oktober tillsammans med styrelsen för Norra Dalarnas 
samordningsförbund. Denna planeringsdag var startskottet för verksamhetsplanen för 2021.  
 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Genom samordningsförbundet kan medlemmarna samverka för att skapa insatser för 
individer som är i behov samordnande rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete eller påbörja studier, för att därigenom öka förutsättningarna att nå 
egen försörjning. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som uppbär offentlig 
försörjning och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  
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Finansiering 
Nedansiljans samordningsförbund finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
med hälften av medlen, region Dalarna med en fjärdedel och Leksands-, Rättviks- och Gagnefs 
kommuner med resterande fjärdedel. 
 
 
Verksamhetsidé och vision  
De insatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare bosatta i 
Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner och vara i förvärvsaktiv ålder (16–64 år). Det 
gäller främst medborgare vars behov av rehabilitering inte löses inom de ordinarie 
myndigheterna var för sig eller genom det ordinarie samverkansarbetet mellan 
myndigheterna. Samordningsförbundets insatser ska inriktas mot de sammanhang där 
myndigheterna behöver/bör arbeta samordnat för att kunna ge ett sammanhållet 
rehabiliteringsstöd. Vilka målgrupper som ska prioriteras bestäms av samverkansparterna i 
takt med att de lokala behoven utvecklas.  
 
Ytterst kan sägas att samordningsförbundets uppdrag är att utveckla välfärden genom 
samverkan med utgångspunkt utifrån medborgarnas behov. Detta förverkligas genom att 
medlemmarna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas till att 
finansiera gemensamma och samordnande insatser. Insatserna kan vara direkt 
individanpassade eller strukturellt utformade, de kan vara av förebyggande karaktär eller 
bestå av aktiviteter som syftar till att främja samarbetet mellan medlemmarnas 
representanter. Att använda samordningsförbundet som struktur och finansiär till 
gemensamma insatser förväntas leda till vinster för dels de enskilda individerna, dels bidra 
till effektiva och samhällsekonomiska lösningar.  
 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Uppges i tkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 3 360 3 966 4 133 3 728 4 258 

Verksamhetens kostnader 2 117 3 826 4 362 4 421 3 979 

Årets resultat 1 243 140 -230 -639 279 

Soliditet 86% 28% 34% 37% 59% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 

 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Under året har förbundschefen arbetat heltid åt Nedansiljans samordningsförbund enbart 
under två och en halv månad. Orsaken till detta redogörs för under punkt 1.6 väsentliga 
personalförhållanden. Detta har resulterat i ett ekonomiskt överskott på cirka 300 tkr som 
inte fanns med i budgeten för verksamhetsplanen inför 2020.  
 
Ytterligare fanns 700 tkr budgeterat för samverkansinsatser där 500 tkr delvis var tänkt för 
en insats, Labbet, som tillkom som komplement till det MUCF finansierade projektet Fokus 
16-25. Detta projekt slutrapporterades i februari 2020. I samband med sammanställandet av 
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slutrapporten konstaterades att Fokus 16-25 var en mycket lyckad insats, men att en 
fortsättning av den kompletterande insatsen Labbet inte var lämplig med hänsyn tagen till 
svårigheten att nå deltagare i målgruppen på egen hand.  
 
Mycket stort fokus hos samtliga samverkansparter har under året legat på att hantera den 
pandemi vi haft under 2020 och detta har också resulterat i att inga nya ansökningar har 
formulerats utöver insatsen Rehabilitering och Arbete som styrelsen beviljat. 
 
Med andra ord kan 800 tkr i överskott under 2020 förklaras av ovanstående.  
 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
 
Inga händelser av väsentlig betydelse för de ekonomiska rapporterna har inträffat. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Nedansiljans samordningsförbund verksamhet följer ett årshjul, se bild 1. Styrelsen tar i 
samband med styrelsemötet i november varje år beslut om verksamhetsplan inför 
nästkommande år. Denna innefattar mål i verksamheten samt den utveckling förbundet 
önskar se under det kommande året. Verksamhetsplanen inför 2021 tar upp fyra målområden 
som rör: individinriktade insatser, strukturinriktade insatser, kompetenshöjande insatser och 
insatser för gemensam resultatredovisning, uppföljning och utvärdering. Styrelsen har till 
exempel fattat beslut om att under 2021 ta fram en utvärderingspolicy.  
 
Styrelsens beslut om verksamhetsplan föregås av en eller två planeringsdagar under året, där 
styrelsen får utrymme att diskutera kring målsättning och inriktning för förbundets ekonomi, 
inriktning för verksamheten samt dess mål. Under 2020 genomfördes en planeringsdag och 
detta skedde 21 oktober 2020. Denna dag genomfördes tillsammans med Norra Dalarnas 
samordningsförbund.  
 
I den verksamhetsplan som styrelsen beslutar om i november månad tar man även ställning 
till och fattar beslut om budget för de kommande tre åren. Uppföljning av budget kontra utfall 
sker på styrelsemöten vid fyra tillfällen per år.  
 
Utöver detta förbereder förbundschefen också en budgetuppdatering för de styrelsemöten 
där styrelsen tar ställning till ansökningar samt ev fattar beslut om finansiering av insatser, 
detta för att det hos styrelsen under året ska finnas en trygghet gällande ekonomin.  
 
Styrelsen utser varje år en eller två representanter ur styrelsen som skall genomföra en intern 
kontroll. Man fattar även beslut om vilket/ vilka områden som ska granskas. Ansvaret för den 
interna kontrollen ligger på den verksamhetsansvariga styrelsen. Revisorernas roll är att 
pröva den interna kontrollen och ha en konsultativ roll till styrelsen i frågor som berör intern 
kontroll. Under hösten presenterar de utsedda granskarna de iakttagelser och observationer 
man gjort för resten av styrelsen.  
 
Under maj månad varje år genomförs ett medlemsamråd där samtliga ägare bjuds in för att ta 
del av resultat för respektive förbund samt för Dalarna som helhet. Här ges utrymme för att 
diskutera resultat, ekonomi, framtid osv. Vid dessa tillfällen presenteras även de äskanden 
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förbunden avser göra till staten inför tilldelningen. Parterna får därmed också möjlighet att 
påverka det äskande Nedansiljans samordningsförbund ämnar göra.  
 

 
 
Bild 1: Årshjul för verksamheten i Nedansiljans samordningsförbund 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

 
Nedansiljans samordningsförbund har under 2020 finansierat två insatser. Sammanlagt var 
1 412 415 kr beviljade för de två insatserna under verksamhetsåret 2020. Under året har 
1 290 459 kronor rekvirerats för de två insatserna. Orsaken till detta är att verksamheterna i 
vissa fall har behövt arbeta på ett icke planerat sätt pga den pandemi som rasat under 2020. 
Resultatet av insatserna har trots detta varit gott. Detta ger dock ett överskott i form av eget 
kapital.  
 
Coachingteam med hälsospår har finansierats av Nedansiljans samordningsförbund till 50% 
under 2020, 1 020 750 kr. Man har haft 34 unika deltagare. Under 2020 har 17 deltagare 
avslutats, dvs 50%. 41% av de avslutade deltagarna har gått till att vara aktivt arbetssökande, 
29,4% har gått arbete eller studier, 17,6% har gått till subventionerat arbete. Detta lever 
mycket väl upp till de resultat som specificeras i verksamhetsplanen för 2020. Att minst lika 
många inskrivna går ut i studier eller arbete som riksgenomsnittet 2019, dvs 32%. Av de 
avslutade individerna teamet har arbetat med har 70% antingen gått till arbete, studier eller 
blivit aktivt arbetssökande,  
 
När det gäller den andra finansierade insatsen Lärcentrum har den beviljats 940 000 kr under 
perioden 1 augusti 2020 – 31 juli 2021. När det gäller de strukturinriktade- /utvecklande 
insatserna anges målet i verksamhetsplanen vara: ”Att generera åtgärder som på strukturnivå 
syftar till ökad samverkan mellan parterna”. Lärcentrum har övertagit ansvaret för den 
samhällsorienterade utbildningen från integrationsenheterna i de tre kommunerna. Man har 
också bjudit in samtliga tre kommuner att genomföra nationella prov, vilket tyvärr sedan inte 
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kunde genomföras pga pandemin. Målet i verksamhetsplanen är tämligen svårmätt, men 
tolkningen måste trots detta vara att målet halvvägs in i insatsen är uppfyllt. 
 
I budget för 2020 var också 150 000 kronor budgeterat för kompetenshöjande insatser samt 
gruppaktiviteter för coachingteamet, dessa har enbart utnyttjats med 7 183 kronor. Utöver 
det har inga kompetenshöjande insatser initierats under 2020, dessa är dock inbokade under 
2021. En utbildning gällande elever med skolfrånvaro är inplanerad till mars och samtliga 
medarbetare på de tre arbetsmarknadsenheterna kommer att delta. Utöver det kommer 
teamet i Rehabilitering och arbete gå en utbildning i Arbetsförmågebedömning i april. 
 
De planerade konferenserna i samband med nystarten av den lokala samverkansgruppen har 
skjutits fram till 2021, vilket även detta gör att det egna kapitalet har ökat.  
 
Under året har förbundschefen arbetat heltid åt Nedansiljans samordningsförbund enbart 
under två och en halv månad. Orsaken till detta redogörs för under punkt 1.6 väsentliga 
personalförhållanden. Detta har resulterat i ett ekonomiskt överskott på cirka 300 tkr som 
inte fanns med i budgeten för verksamhetsplanen inför 2020.  
 
Ytterligare fanns 700 tkr budgeterat för samverkansinsatser där 500 tkr delvis var tänkt för 
en insats, Labbet, som tillkom som komplement till det MUCF finansierade projektet Fokus 
16-25. Detta projekt slutrapporterades i februari 2020. I samband med sammanställandet av 
slutrapporten konstaterades att Fokus 16-25 var en mycket lyckad insats, men att en 
fortsättning av den kompletterande insatsen Labbet inte var lämplig med hänsyn tagen till 
svårigheten att nå deltagare i målgruppen på egen hand.  
 
Vid ingången av 2020 hade Nedansiljans samordningsförbund ett eget kapital om 974 tkr 
efter bokslut för 2020 har förbundet ett eget kapital om 2 217 tkr vilket ovanstående har 
bidragit till. Det egna kapitalet ökade alltså med 1 243 tkr  
 
Uppföljning av verksamheten 
 
Förbundet har sedan 2016 bedrivit ett intensivt arbete med att förändra förbundets 
inriktning och verksamhet. Samordningsförbundet har förändrat sin roll från att ha bedrivit 
en (egen) individinriktad verksamhet till att vara en finansiär av samverkan mellan 
förbundets medlemmar. Revisorerna har i de senaste årens granskningar bekräftat att 
samordningsförbundets verksamhet går i en riktning som bättre överensstämmer med 
lagstiftningens syfte. 
 
Sedan 2018 har styrelsen fattat flera principiella beslut som bidragit till att stärka förbundets 
förändringsarbete. Det har bland annat innefattat att styra parterna mot implementering av 
insatser och framtagandet av en systematisk arbetsmodell som syftar till att uppnå en tätare 
och mer ändamålsenlig dialog med medlemmarna. Förbundets mål med förändringsarbetet är 
att bidra till en utökad och utvecklad samverkan i regionen bland annat genom att finansiera 
nya och fler samverkansinsatser. 
 
Samordningsförbundets förändringsarbete har i första hand handlat om att tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning och andra styrdokument. Det har således 
varit nödvändiga förändringar att genomföra för att stärka förbundets och verksamhetens 
legitimitet, inte minst i ett nationellt perspektiv.  
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Oavsett skälen bakom ett förändringsarbete krävs tålamod och tid. Under 2020 har 
förbundet fortsätta att bedriva ett processinriktat arbete som syftar till att kommunicera och 
förankra samordningsförbundets roll och uppgift och påvisa möjligheterna som skapas 
genom att samordna resurser. Svårigheter i samband med pandemin har dock inte gett de 
resultat som förhoppningen var inför 2020.  
 
Målgrupper 
 
I verksamhetsplanen för 2020 beskrivs målet som att huvuddelen av samordningsförbundets 
finansierade insatser riktas mot individer. Vilka målgrupper insatserna riktas till utgår ifrån 
parternas behov och uttalade önskemål. Dessa kan också variera från en tid till en annan 
beroende på samhällsutvecklingen och omvärldens påverkan på de lokala förhållandena. Vid 
ingången av 2020 finansierar samordningsförbundet en individinriktad insatser. 
 
Under våren 2020 lyfte de tre enhetscheferna i styrgruppen och coachingteamet 
uppfattningen att målgruppen förändrats på Arbetsmarknadsenheterna (AME). Styrgruppen 
tog då beslutet att göra en kartläggning av hur målgruppen såg ut samt genom detta få en 
indikation på hur insatsen coachingteamet behövde förändra sin insats.  
 
Det tre AME enheterna gick igenom samtliga de klienter som var inskrivna på respektive 
enhet utifrån fem olika variabler, utbildning, erfarenheter, fysisk hälsa, psykisk hälsa samt 
innehav av körkort eller ej. Denna kartläggning skedde helt avidentifierat och omfattade cirka 
190 personer. Det kartläggningen visade var att personer med psykisk ohälsa hade ökat inom 
Nedansiljans upptagningsområde. Orsaken till detta kan vara många och pandemin kan vara 
en av dom, djupare analys behövs dock för att klargöra detta. Denna kartläggning har legat till 
grund för en viss förändring av pågående verksamhet samt den ansökan styrgruppen sedan 
inkom med till styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund, kallad Rehabilitering och 
Arbete. 
 
Målet i verksamhetsplanen var också att under 2020 fortsätta att bedriva ett processinriktat 
arbete som syftar till att kommunicera och förankra samordningsförbundets roll och uppgift. 
De insatserna ska påvisa möjligheterna som skapas genom att samordna resurser. Detta 
arbete har dock starkt försvårats av den pågående pandemin, trots att digitala medel använts i 
vissa fall. 
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Insatser 
 
Individinriktad insats 
 

Coachingteam med hälsospår inom Nedansiljan 2020  
 
Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån 
egna uppdrag och ansvar. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra 
hinder mot en effektiv rehabilitering. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att 
aktörerna samordnar sina insatser. För en del individer är behovet av samordnade insatser 
nödvändigt för att komma ett steg framåt i sin process mot egen försörjning.  
 
Insatsen coachingteam med hälsospår beviljades 1 020 750 kronor av styrelsen för 
verksamheten 2020. Coachingteam med hälsospår har bestått av ett Team med tre s.k. 
coacher (samtliga tre anställda av kommunerna). De tre coacherna har haft sin placering i 
respektive kommun. Samverkan med Försäkringskassan (FK) har bestått i att de har utsedda 
kontaktpersoner som fungerar dels som informatörer/ konsultativt stöd i försäkringsfrågor 
när behov uppstår. När Försäkringskassan har ansvar för ersättning och planering för 
enskilda personer har försäkringsutredare även deltagit i vissa uppföljningar. Samverkan med 
Arbetsförmedlingen (AF) har dock fungerat sämre under 2020, troligen beroende på den 
omorganisation myndigheten genomgått. Antalet årsarbetskrafter uppgår till 3,0 coacher, 
finansierat till 50% av Nedansiljans samordningsförbund. En av coacherna har varit 
Teamledare med ansvar för arbetsledning, koordinering av ärenden, föredragande för 
styrgrupp.   
 
Målgruppen har varit individer 18-64 år boende i Rättviks, Leksands och Gagnefs kommuner 
som myndigheterna bedömer ha behov av en samordnad rehabilitering. Exkluderande 
omständigheter har varit pågående missbruk, känd aggressivitet/hotfulla personer, 
förestående frihetsberövade och/eller allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser 
att klara av ett deltagande i insatsen. Utöver dessa kriterier ska det ha funnits en bedömning 
att individen är motiverad och har en vilja till förändring och bedöms kunna klara aktiviteter i 
Coachingteamets regi. Personer som kunnat ingå i teamets verksamhet ska ha eller ha haft 
kontakt med minst två av parterna. 
 
Under 2020 har teamet pga pandemin behövt att helt ställa om den verksamhet som har 
bedrivits. Man har övergått till walk and talk och andra typer av utomhusaktiviteter istället 
för fysiska möten inomhus. Man har också i högre utsträckning använt sig av telefon eller 
digitala mötesforum pga de restriktioner som funnits för att inte medverka till smittspridning.  
 
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
 
Tabellen visar antalet deltagare fördelat på kön samt avslut 
 

Deltagare Jämför Kön Antal unika deltagare Totalt antal deltagare Antal nya deltagare Antal avslutade deltagare Pågående deltagare 

Deltagare Kvinna 22 22 3 11 11 

Man 12 12 2 6 6 

Slutsumma 34 34 5 17 17 
 

Tabell 1. Antal deltagare fördelat på kön samt antal avslutade deltagare 
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Nedanstående visar deltagarnas sysselsättning efter insats 

 
 
Tabell 2. Sysselsättning efter insats 

 
Coachingteam med hälsospår har finansierats av Nedansiljans samordningsförbund till 50% 
under 2020. Man har haft 34 unika deltagare, fördelning kvinnor och män framgår av tabell 1. 
Under 2020 har 17 deltagare avslutats, dvs 50%. 41% av de avslutade deltagarna har gått till 
att vara aktivt arbetssökande, 29,4% har gått arbete eller studier, 17,6% har gått till 
subventionerat arbete.  
 

Strukturinriktad- /utvecklande insats 
 

Lärcentrum  
 

Styrelsen i Nedansiljan beviljade den 17 juni 2020 en ansökan från Vuxenutbildningen i 
Leksand och Rättviks kommuner rörande projektmedel för ett Lärcentrum i Nedansiljans 
upptagningsområde. Genom att främja tillgång till utbildning som innebär att eleverna 
erbjuds både tekniskt och pedagogiskt stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt 
ges möjlighet att möta andra studerande, var avsikten att kunna minska andelen avbrott och 
utöka utbildningsutbudet.  
  

 

Antal deltagare med personuppgifter 

40 
 

35 

Antal unika 

30 deltagare 

Antal nya 
25 deltagare 

Antal 
20 avslutade 

deltagare 

15 Pågående 
deltagare 

10 Totalt antal 
deltagare 

5 
 

0 
Deltagare 

Deltagare 

A
n

ta
l u

n
ik

a
 d

e
lt
a

g
a

re
, 
A

n
ta

l n
y
a

 d
e

lt
a

g
a

..
. 

 

 Före Efter 

Antal Andel Antal Andel 

Sysselsättning Antal före Antal före Antal efter Antal efter 

Ej sub arbete   1 5,9% 

Sub arbete   3 17,6% 

Studier   1 5,9% 

Aktivt arbetssökande 1 100,0% 7 41,2% 

Ej avslutade   5 29,4% 

Arbete och/eller studier 0 0,0% 5 29,4% 
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Målet med insatsen var att via ett lärcentrum skapa flera synergieffekter.: 
”Genom ökade möjligheter till samordning kan resurserna nyttjas mer effektivt och utbudet av 
allt från Samhällsorientering för nyanlända till gymnasiekurser kommer i stort att kunna hållas 
konstant. I vissa delar kan en utökning ske av yrkesutbildningar via ett än tätare samarbete med 
Leksands gymnasium och Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, vilka båda erbjuder en stor variation 
av yrkesförberedande utbildningar. Insatsen kommer att leda till en ökad genomströmning i 
utbildningarna och förhoppningsvis även utbildningar på högskolenivå. I rådande tider kan vi 
även se kommande ökningar av deltagande inom vuxenutbildningen och det är enligt vår 
bedömning inom i stort sett alla områden. ” 
 
Insatsen beviljades 940 000 kronor under perioden 1 augusti 2020 – 31 juli 2021.  
 
Målgruppen är: Åldersgruppen 20-64, i Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner. Stort fokus 
på nyanlända och andra grupper som inte fullgjort gymnasieutbildning eller etablerat sig på 
arbetsmarknaden. Det kan t ex handla om en uppföljning på projektet "fokus 16-25" där 
vuxenutbildningen tillsammans med AME/Integration kan ta ett ökat ansvar för åldrarna 20-
25. Kompetensförsörjning även av yrkesverksamma som behöver utvecklas för nya 
arbetsroller. 
 

När det gäller övriga strukturövergripande eller strukturutvecklande insatser har dessa i 
mycket hög grad påverkats av pandemin. Under våren genomfördes ett möte med 
Arbetsförmedlingens samtliga chefer för information om förbunden i dalarna samt de 
möjligheter och behov förbunden och myndigheten har. Dessa möten ställdes därefter in. 
Parternas målsättning av arbetet i förbundet har därefter skett i mindre skala och helt digitalt. 
Även uppdateringar av utvecklingen hos parterna har skett digitalt. Två konferenser 
planerades under året för samverkansparter att diskutera och strukturera nya förändrade 
samverkansformer, dessa ställdes också in pga utvecklingen av pandemin. De 
kompetensutvecklande insatser som planerades under 2020, är nu inbokade under våren 
2021 istället och kommer att ske helt digitalt.  
 
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
 
Lärcentrum har från dag 1 haft en anställd koordinator för sin verksamhet. Denna har varit 
ansvarig för att den tekniska utrustningen i form av datorer, läsplattor, webbkameror, 
skrivare osv kommit på plats. Denne har också haft ansvaret för att den fysiska miljön blivit 
klar samt är funktionell och inbjudande för verksamheten och studenterna. Lärcentrum har 
övertagit ansvaret för den samhällsorienterade utbildningen från integrationsenheterna i de 
tre kommunerna. Man har också bjudit in samtliga tre kommuner att genomföra nationella 
prov, vilket tyvärr sedan inte kunde genomföras pga pandemin. Lärcentrum har i mycket stor 
utsträckning begränsats av pandemin för sin verksamhet. Man har enbart fysiska möten där 
eleverna av någon anledning inte kan eller har möjlighet att kommunicera digitalt.  
 
Vuxenutbildningen i Leksand och Rättvik ser att elevunderlaget under de senaste 4 åren ökat 
med 40-50%. Man såg också en ökning under våren 2020, pga den pandemin som ledde till 
uppsägningar. Vilket lett till ett ökat behov av ett fungerande Lärcentrum som kan bredda 
utbudet och öka tillgängligheten av utbildningar.  
 
Halvvägs in i insatsen har uppbyggnaden av ett Lärcentrum i Nedansiljan gått enligt plan, man 
kommer inom projekttiden vara fullt fungerande. Lärcentrum har också fått statsbidrag för 
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den fortsatta verksamheten ytterligare ett år efter samordningsförbundets finansiering löpt 
ut.  
 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Förbundschef 
Förbundschefen är samordningsförbundet verkställande tjänsteman. Förbundschefen 
bereder ärenden och underlag till styrelsen, verkställer beslut, tillförsäkrar att ansökningar 
om medel framställs i enlighet med förbundets styrdokument och utifrån lagstiftningens syfte. 
Förbundschefen fungerar som stöd för styrelsens strategiska och utvecklingsinriktade arbete 
och ingår som representant för förbundet i olika samverkansgrupperingar.  
 
Under våren 2020 blev förbundschefen i Norra Dalarnas samordningsförbund och 
Västerdalarnas samordningsförbund frånvarande. Styrelsen i Nedansiljan fattade då beslutet 
att låna ut sin förbundschef. Detta skedde genom tjänsteköp via Gagnefs kommun där 
förbundschefen har sin anställning. Under perioden februari till och med maj tjänstgjorde 
förbundschefen 50% för Nedansiljans samordningsförbund och under perioden 1 juni till och 
med 31 december tjänstgjorde förbundschefen 60% av en heltid.  
 
De båda styrelserna såg vinster av detta samarbete för de båda förbunden och inför 2021 har 
styrelserna fattat beslutet om fortsatt gemensam förbundschef med fördelningen 60% av en 
heltid för Nedansiljans samordningsförbund. Detta beslut fattades i samband med 
styrelsemöte den 11 november 2020.  
 

1.7. Förväntad utveckling 
 
Nedansiljans samordningsförbund kommer under 2021 fortsätta det redan initierade 
samarbetet med Norra Dalarnas samordningsförbund. Detta kommer att ske både vad gäller 
utbyte av erfarenheter av pågående insatser, men även erfarenheter och utveckling av 
strukturutvecklande insatser likväl som individinriktade insatser. Även ett fortsatt samarbete 
mellan styrelserna kommer att ske genom ytterligare minst en gemensam planeringsdag 
under 2021.  
 
De båda förbunden har dessutom liknande utmaningar vad gäller den målgrupp av unga med 
psykiska besvär som man inom Nedansiljans samordningsförbund konstaterat ökar. Den 
kartläggning kommunerna inom Nedansiljans samordningsförbunds upptagningsområde 
genomfört påvisar att det är fler i den målgrupp aktuella för insatserna som upplever ett 
sämre psykiskt mående. Teorin är att pandemin eventuellt gett andra effekter hos den 
målgrupp man arbetar med än enbart risk för att insjukna med Covid-19. Denna målgrupp 
man ser ökar är nu inriktningen för den insats som styrelsen beslutat att finansiera under 
2021. 
 
Nedansiljans samordningsförbund kommer också att fortsatta det initierade samarbete man 
har med övriga förbund i Dalarna för att se hur man med fortsatt god ekonomisk hushållning 
kan utveckla sin verksamhet för att de pengar man har att tillgå ska räcka så långt som möjligt 
för de målgrupper där behov finns.  
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2. Driftsredovisning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2020 

Aktuell budget 
jan-dec 2020 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2019 

Nettokostnad 
 

-2 117 -3 257 1 140 -3 826 

Medlemsavgift 
 

3 360 3 360 0 3 966 

Resultat 
 

1 243 102 1 141 140 

Utgående eget 
kapital  

2 217 1 076 1 141 973 

Likvida medel 
 

2 558 1 076 1 482 3 488 

 

3. Resultaträkning 
 

RESULTATRÄKNING    

  2020-01-01 2019-01-01 

  2020-12-31 2019-12-31 
    

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.    

Förbundets intäkter 1 3 359 995 3 965 669 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  3 359 995 3 965 669 

Rörelsekostnader    

Direkta kostnader 2 -1 892 121 -3 453 432 

Övriga externa kostnader  -125 614 -238 762 

Personalkostnader  -99 704 -133 351 

Summa rörelsekostnader  -2 117 439 -3 825 545 

Rörelseresultat  1 242 556 140 124 

Resultat efter finansiella poster  1 243 556 140 124 

Resultat före skatt  1 243 556 140 124 

Årets resultat  1 243 556 140 124  
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4. Balansräkning 
 

BALANSRÄKNING    

  2020-12-31 2019-12-31 
    

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar  – 7 909 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 000 – 

Summa kortfristiga fordringar  10 000 7 909 

Kassa och bank    

Kassa och bank  2 558 118 3 488 301 

Summa kassa och bank  2 558 118 3 488 301 

Summa omsättningstillgångar  2 568 118 3 496 210 

SUMMA TILLGÅNGAR  2 568 118 3 496 210 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  973 566 833 442 

Årets resultat  1 243 556 140 124 

Summa fritt eget kapital  2 216 122 973 566 

Summa eget kapital  2 216 122 973 566 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  229 909 2 382 

Övriga skulder  2 717 -287 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 119 370 141 166 

Summa kortfristiga skulder  351 996 2 522 644 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 568 118 3 496 210  
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5. Kassaflödesanalys  
 

KASSAFLÖDESANALYS   

 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 
   

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 1 242 556 140 124 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar   

av rörelsekapital 1 242 556 140 124 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

- Ökning(–)/minskning(+) övriga kortfristiga fordringar -2 091 -417 

- Ökning(+)/minskning(–) av kortfristiga skulder -2 170 648 923 546 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -930 183 1 063 253 

Årets kassaflöde -930 183 1 063 253 

Likvida medel vid årets början 3 488 301 2 425 048 

Likvida medel vid årets slut 2 558 118 3 488 301 

 
 

6. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed i överensstämmelse med lagen 
(2018:597) om kommunal redovisning och bokföring. Gällande rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.  
 
Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Periodiseringar av inkomster har skett enligt god redovisningssed.  
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7. Noter 
 
 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31 

 
Kommuner 840 000 845 000 
Region Dalarna 840 000 845 000 
Staten 1 680 000 2 276 675 
Summa 3 360 000 3 965 675 
 
 

Not 2. Verksamhetens kostnader  
  2020-12-31 2019-12-31 

 
Processtödjande kostnader förbundschef 233 254 516 500 
Strukturövergripande insatser 362 225 389 400 
Individinriktade insatser 1 296 642 2 547 400 
Summa 1 892 121 3 453 300 
 
 

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  2020-12-31 2019-12-31 

 
Inhyrd personal 50 370 72 166 
Övrigt 69 000 69 000 
Summa 119 370 141 166 
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8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Ordförande Irene Homman Vice ordförande Fredrik Ollén 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Ledamot Tomas Bergsten Ledamot Anders Bengtsson 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Ledamot Karin Welam Tornemalm Ledamot Karolina Sandvik 

 
 

 
9. Revisorspåteckning 
Vår revisionsberättelse har avgivits 
 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Jenny Barksjö Forslund  Kerstin Furöstam 
KPMG, Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor för Region Dalarna samt  
Försäkringskassan och Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner 
Arbetsförmedlingen 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 

revision av Nedansiljans Samordningsförbund för 

räkenskapsåret 2020.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 

samt med beaktande av de regler om revision som 

finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-

insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 

revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 

kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 

revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 

att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 

ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 

även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 

och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 

samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig samt att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 

samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 

följande poster är väsentliga:

• Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Kassa och bank och kortfristiga placeringar

• Eget kapital

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 

valt att substansgranska samtliga poster som listats 

ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 

Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 

rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 

förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 

dessa regler.

Förvaltning

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats 

mot följande områden:

• Granskning av efterlevnad av lagar och 

förbundsordning

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts.

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 

besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

förbundet. 

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever 

kraven på god ekonomisk hushållning.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Årsredovisningen

• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla 

kraven enligt lagen om kommunal bokföring och 

redovisning. Det finns dock vissa avvikelser/brister:

- Resultaträkning, balansräkning och notuppgifter är 

inte fullt ut uppställda utifrån Finsam-mallen enligt 

LKBR.

- Saknas uppställning av balanskravsresultat.

Förvaltning

• Jag har som en del av granskningen av 

räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens förvaltning 

genom läsning av styrelseprotokoll, granskning 

gällande betalning av skatter och avgifter samt 

läsning av styrande dokument. Enligt min 

uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande 

under året. 

God ekonomisk hushållning

• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade 

medel från medlemmarna till ändamålsenlig 

verksamhet med effektivt resursutnyttjande som 

grundläggande princip. 

• Förhållandet Eget kapital/Erhållna medel uppgår till 

66% per 2020-12-31. Detta är en stor skillnad från 

rekommenderade 20% och kan vara en indikation på 

att erhållna medel inte nyttjats effektivt. 
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 

sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande, att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga 

mål som är uppställda enligt förbundsordningen och 

verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 

om kommunal bokföring och redovisning.

Leksand den 23 mars 2021

Jenny Barksjö Forslund

Auktoriserad revisor 
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§ 62 Dnr 2019/42 

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

Beskrivning av ärendet 
I ett beslut den 11 mars 2019 § 20 uppdrog kommunstyrelsen till 
förvaltningen att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera 
kommunens fastigheter och komma med förslag för att renodla och utveckla 
Leksandsbostäder AB som ett fastighetsbolag. 
I samband med att utredningsarbetet gick framåt konstaterades, förutom 
huvuduppdraget, att fler möjligheter fanns att nyttja kommunkoncernens 
olika spetskompetenser. 
Processen med utredningen förde Leksands kommun och Leksandsbostäder 
AB mot en samsyn vilket innebar att samordna verksamheten till 
Leksandsbostäder. Detta gällde såväl personal, material och fordon.  
I slutrapporten som behandlades av kommunstyrelsen den 8 mars 2021 § 26 
beskrivs den gemensamma bilden för framtidens styrning, ledning och 
organisation för kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan 
med Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med 
utredningen. 
Arbete pågår på förvaltningsnivå med förberedelser för genomförandet. 
Förutom det arbetet behövs organisatoriska beslut som ska fattas av 
kommunfullmäktige. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB är två separata organisationer 
med olika organisationsnummer. Dock ingår båda organisationerna i samma 
kommunkoncern eftersom Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt bolag. 
Organisatorisk flytt av verksamheter 
Vissa verksamheter i Leksands kommun behöver organisatoriskt flyttas till 
Leksandsbostäder AB för att uppnå den samordning som utredningen 
beskriver.  
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Den organisatoriska flytten av verksamheter från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB är tänkt att ske från den 1 januari 2022.  
Som en infasningsperiod införs dock samarbetsformerna från den 1 
september 2021. Detta för att det praktiskt ska gå att samordna verksamheten 
inför det arbete som sker inför höst- och vintersäsongen.  
De verksamheter som organisatoriskt ska flyttas från sektor 
samhällsutveckling och fritidsavdelningen i Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 är: 

 Servicegruppen 

 Skogsgruppen 

 Verkstad/förråd 

 Kommunens vaktmästargrupp 
För den organisatoriska flytten av verksamhet från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB krävs ett beslut i kommunfullmäktige. 
Utemiljö 
Leksandsbostäder AB bildar en ny avdelning som heter Utemiljö dit 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd överförs tillsammans med 
Leksandsbostäder AB:s nuvarande verksamhet gata/park. 
Praktikplatser 
I samband med att Leksandsbostäder AB bildar den nya avdelningen 
Utemiljö från den 1 januari 2022 skapas en tydlig plats för praktikplatser och 
andra sorters uppdrag. Ett nära samarbete pågår redan med kommunens 
arbetsmarknadsenhet för att arbeta fram en tydlig arbetsordning och 
uppdragsfördelning. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till 
arbetsmarknadsenheten löpande och i tydlig dialog med parterna.  
Skötsel och drift av fastigheter 
Leksandsbostäder AB har sedan tidigare ett uppdrag från Leksands kommun 
att sköta drift och underhåll av större delen av kommunens fastigheter där 
det drivs verksamhet (bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunhus). 
Vilka fastigheter det är samt ersättningsnivån för uppdraget regleras årligen 
mellan Leksandsbostäder AB och Leksands kommun.  
Till Leksandsbostäder AB:s avdelning som jobbar med skötsel och drift av 
fastigheter överförs kommunens vaktmästargrupp. I samband med den 
organisatoriska verksamhetsflytten av vissa verksamheter från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB är det lämpligt att låta Leksandsbostäder 
AB sköta drift och underhåll (skalet) av resterande fastigheter där 
verksamheter drivs.  Reglering av detta kommer att ske i förvaltnings-
uppdraget från den 1 januari 2022.  
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De fastigheter som tillkommer är: 

 Kommunförrådet och verkstad 

 Leksandshallen 

 Byggnad – Siljansvallens idrottsplats  

 Byggnad – Insjöns idrottsplats 
Kvar att skötas och driftas av kommunen blir kulturfastigheterna (ca 95 
byggnader) och Granberget skidanläggning. 
Övertagande av fordon och utrustning 
De fordon och den utrustning som idag ägs av Leksands kommun för de 
verksamheter som ska överföras till Leksandsbostäder AB kommer att köpas 
för bokfört värde av Leksandsbostäder AB. För utrustning som kommunen 
leasar kommer avtalet att sägas upp eller övertas av Leksandsbostäder AB 
beroende på vad som är lämpligast.  
Fastighetsstrateg 
I utredningen anges behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg inom sektor 
samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor 
i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder AB. Tjänsten 
som fastighetsstrateg är tillsatt från och med den 17 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-19 § 
50. 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-04-13 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns 

sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB 
från och med den 1 januari 2022: 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 

 Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta den arbetsrättsliga processen enligt 

tidigare plan så att en övergång av personal som arbetar i de 
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verksamheter som övergår från Leksands kommun till Leksandsbostäder 
AB kan ske från den 1 januari 2022. 

2. Arkiverade handlingar från de verksamheter som överförs från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 överförs inte 
till den nya huvudmannen. De ingår i Leksands kommuns bestånd. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Sektorschef samhällsbyggnad Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder AB Anders Eklund 
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Anders Eklund, 0247-805 53 
 Anders.eklund@leksand.se  

 

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

Beskrivning av ärendet 
I ett beslut den 11 mars 2019 § 20 uppdrog kommunstyrelsen till 
förvaltningen att utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera 
kommunens fastigheter och komma med förslag för att renodla och utveckla 
Leksandsbostäder AB som ett fastighetsbolag. 
I samband med att utredningsarbetet gick framåt konstaterades, förutom 
huvuduppdraget, att fler möjligheter fanns att nyttja kommunkoncernens 
olika spetskompetenser. 
Processen med utredningen förde Leksands kommun och Leksandsbostäder 
AB mot en samsyn vilket innebar att samordna verksamheten till 
Leksandsbostäder. Detta gällde såväl personal, material och fordon.  
I slutrapporten som behandlades av kommunstyrelsen den 8 mars 2021 § 26 
beskrivs den gemensamma bilden för framtidens styrning, ledning och 
organisation för kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan 
med Leksandsbostäder AB genomföra förändringar i enlighet med 
utredningen. 
Arbete pågår på förvaltningsnivå med förberedelser för genomförandet. 
Förutom det arbetet behövs organisatoriska beslut som ska fattas av 
kommunfullmäktige.  

Beskrivning av områden som ingår i organisationsförändringen 
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB är två separata organisationer 
med olika organisationsnummer. Dock ingår båda organisationerna i samma 
kommunkoncern eftersom Leksandsbostäder AB är ett kommunalägt bolag. 
Organisatorisk flytt av verksamheter 
Vissa verksamheter i Leksands kommun behöver organisatoriskt flyttas till 
Leksandsbostäder AB för att uppnå den samordning som utredningen 
beskriver.  
Den organisatoriska flytten av verksamheter från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB är tänkt att ske från den 1 januari 2022.  
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Som en infasningsperiod införs dock samarbetsformerna från den 1 
september 2021. Detta för att det praktiskt ska gå att samordna verksamheten 
inför det arbete som sker inför höst- och vintersäsongen.  
De verksamheter som organisatoriskt ska flyttas från sektor 
samhällsutveckling och fritidsavdelningen i Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 är: 

 Servicegruppen 

 Skogsgruppen 

 Verkstad/förråd 

 Kommunens vaktmästargrupp 
För den organisatoriska flytten av verksamhet från Leksands kommun till 
Leksandsbostäder AB krävs ett beslut i kommunfullmäktige. 
Utemiljö 
Leksandsbostäder AB bildar en ny avdelning som heter Utemiljö dit 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd överförs tillsammans med 
Leksandsbostäder AB:s nuvarande verksamhet gata/park. 
Praktikplatser 
I samband med att Leksandsbostäder AB bildar den nya avdelningen 
Utemiljö från den 1 januari 2022 skapas en tydlig plats för praktikplatser och 
andra sorters uppdrag. Ett nära samarbete pågår redan med kommunens 
arbetsmarknadsenhet för att arbeta fram en tydlig arbetsordning och 
uppdragsfördelning. Arbetsuppgifterna kommer att fördelas till 
arbetsmarknadsenheten löpande och i tydlig dialog med parterna.  
Skötsel och drift av fastigheter 
Leksandsbostäder AB har sedan tidigare ett uppdrag från Leksands kommun 
att sköta drift och underhåll av större delen av kommunens fastigheter där 
det drivs verksamhet (bl.a. skolor, förskolor, kulturhus och kommunhus). 
Vilka fastigheter det är samt ersättningsnivån för uppdraget regleras årligen 
mellan Leksandsbostäder AB och Leksands kommun.  
Till Leksandsbostäder AB:s avdelning som jobbar med skötsel och drift av 
fastigheter överförs kommunens vaktmästargrupp. I samband med den 
organisatoriska verksamhetsflytten av vissa verksamheter från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB är det lämpligt att låta Leksandsbostäder 
AB sköta drift och underhåll (skalet) av resterande fastigheter där 
verksamheter drivs.  Reglering av detta kommer att ske i förvaltnings-
uppdraget från den 1 januari 2022.  
De fastigheter som tillkommer är: 

 Kommunförrådet och verkstad 

 Leksandshallen 

 Byggnad – Siljansvallens idrottsplats  

 Byggnad – Insjöns idrottsplats 
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Kvar att skötas och driftas av kommunen blir kulturfastigheterna (ca 95 
byggnader) och Granberget skidanläggning. 
Övertagande av fordon och utrustning 
De fordon och den utrustning som idag ägs av Leksands kommun för de 
verksamheter som ska överföras till Leksandsbostäder AB kommer att köpas 
för bokfört värde av Leksandsbostäder AB. För utrustning som kommunen 
leasar kommer avtalet att sägas upp eller övertas av Leksandsbostäder AB 
beroende på vad som är lämpligast.  
Fastighetsstrateg 
I utredningen anges behovet av att tillsätta en fastighetsstrateg inom sektor 
samhällsutveckling som är ansvarig för alla sektorers strategiska lokalfrågor 
i ett tätt samarbete med verksamheterna och Leksandsbostäder AB. Tjänsten 
som fastighetsstrateg är tillsatt från och med den 17 maj 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 
Överföringen av verksamheterna från Leksands kommun till Leksands-
bostäder AB kan genomföras inom befintlig budget. Vissa interna 
omflyttningar kommer att ske i syfte att hålla ihop styrningen i uppdraget 
Ytterligare medel behöver avsättas under 2022 för tjänsten som 
fastighetsstrateg. 

Samverkan med fackliga organisationer  
De medarbetare som är berörda av förändringen hos Leksands kommun och 
Leksandsbostäder AB har blivit informerade vid flera tillfällen. Även 
individuella samtal har förts med medarbetarna från Leksands kommun, 
2021-02-05 och 2021-02-16, i syfte att Leksandsbostäder AB ska bilda sig 
en uppfattning om verksamheten och ge medarbetarna möjlighet att framföra 
sina åsikter och tankar.  
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB bedömer att det rör sig om en 
verksamhetsövergång i enlighet med 6b § i lagen om anställningsskydd 
(LAS). Förhandling (11 § medbestämmandelagen, MBL) har hållits mellan 
Leksandsbostäder AB och dess fackliga representanter och motsvarande ska 
föras för Leksands kommun. Övergången planeras till den 1 januari 2022. 
Leksandsbostäder AB har även förhandlat med fackliga parter om att deras 
kollektivavtal ska tillämpas för de medarbetare som ”följer med” i 
övergången. Inrangeringsförhandlingar ska genomföras innan övergången. 
Berörd personal kommer att få ytterligare information om övergången samt 
information om på vilket sätt de påverkas. Ett formellt erbjudande ”om att 
följa med” till den nya arbetsgivaren ska lämnas. I informationen kommer 
det att framgå vad medarbetarna har att ta ställning till samt vad som sker om 
han/hon tackar nej till erbjudandet (riks för uppsägning p.g.a. arbetsbrist). 
Parterna var också överens om att efter beslutet i kommunstyrelsen den 8 
mars 2021 skulle ett organisationsförslag framarbetas av ledningen, vilket är 
gjort. En plan på hur vi arbetar framåt med bl.a. riskanalyser och möten för 
att få en bra övergång ska också arbetas fram. 
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Organisatoriskt överföra följande verksamheter från Leksands kommuns 

sektor samhällsutveckling, fritidsavdelningen till Leksandsbostäder AB 
från och med den 1 januari 2022: 
 
- Servicegruppen 
- Skogsgruppen 
- Verkstad/förråd 
- Kommunens vaktmästargrupp. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Uppdra till förvaltningen att fortsätta den arbetsrättsliga processen enligt 

tidigare plan så att en övergång av personal som arbetar i de 
verksamheter som övergår från Leksands kommun till Leksandsbostäder 
AB kan ske från den 1 januari 2022. 

2. Arkiverade handlingar från de verksamheter som överförs från Leksands 
kommun till Leksandsbostäder AB från den 1 januari 2022 överförs inte 
till den nya huvudmannen. De ingår i Leksands kommuns bestånd. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg och VD 
Leksandsbostäder AB Anders Eklund, daterat 2021-04-13 
Slutrapport - utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Samhällsbyggnadschef Åke Sjöberg 
VD Leksandsbostäder Anders Eklund 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson 
Verksamhetsekonom Christina Berg 
Fritidschef Torkel Holst 
HR- och säkerhetsskyddschef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
HR-strateg Anna Målargården 
Fastighetsstrateg 
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§ 63 Dnr 2018/1445 

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor - Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro.  

Brandkåren Norra Dalarna har i samarbete med Räddningsförbundets 
medlemskommuner Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram 
ett gemensamt handlingsprogram kallat Handlingsplan: Trygghet och 
säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Till 
handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör 
även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap. 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022. 
Leksands kommun antog det egna delprogrammet i kommunfullmäktige 
2019-11-25. Handlingsprogrammet ska antas i sin helhet för att det ska bli 
tillämpbart. Av den anledningen återkommer ärendet för förnyat beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
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Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och 
Älvdalen.  
Delprogram för Leksands kommun, antaget av fullmäktige 2019-11-25 § 
2019/128-KS. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, 

Vansbro och Älvdalen med tillhörande delprogram för Leksands 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund 
Beredskapshandläggare Karin Kullander  
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Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor  

Beskrivning av ärendet 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska kommunen ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 
målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i 
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också 
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den 
planeras. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, 
skydd mot olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att 
skapa en trygg och säker tillvaro.  

Brandkåren Norra Dalarna har i samarbete med Räddningsförbundets 
medlemskommuner Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram 
ett gemensamt handlingsprogram kallat Handlingsplan: Trygghet och 
säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Till 
handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena 
brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, 
brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör 
även plan för extraordinära händelser) och civilt försvar/beredskap. 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för 
kommunen och särskilda satsningar för perioden 2019-2022. 
Leksands kommun antog det egna delprogrammet i kommunfullmäktige 
2019-11-25. Handlingsprogrammet ska antas i sin helhet för att det ska bli 
tillämpbart. Av den anledningen återkommer ärendet för förnyat beslut. 

Förslag till beslut 
Anta Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro 
och Älvdalen med tillhörande delprogram för Leksands kommun. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-28 
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Handlingsplan: Trygghet och säkerhet i Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen 
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Inledning 
Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner ska vara trygga och säkra att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot 
olyckor, krishantering och civilt försvar är nödvändigt för att skapa en trygg och säker tillvaro. 
Medlemskommunernas beredskaps- och säkerhetssamordnare har i samarbete med Brandkåren Norra Dalarna tagit 
fram ett gemensamt handlingsprogram (trygghet och säkerhet).  
 
Inte minst är programmet viktigt eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och 
ansvarstagande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde, det vill säga individer, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en mycket viktig funktion. 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de målsättningar som 
finns i verksamheten. Till handlingsprogrammet finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande 
arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, brandförebyggande och operativ verksamhet, fallprevention, 
suicidprevention, vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap (utgör även plan för extraordinära händelser) och 
civilt försvar/beredskap. Delprogram finns också att tillgå hos Brandkåren Norra Dalarna.  
 
I delprogrammen beskrivs strategiskt viktiga aktiviteter/åtgärder för kommunen och särskilda satsningar för perioden 
2019–2022.  
 
Uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport till respektive kommunstyrelse samt fortlöpande 
uppföljning och utvärdering inom varje delområde. 
 

Övergripande målsättningar med samarbetet under 2019–2022 

• Målet med ett gemensamt handlingsprogram är att på ett enhetligt och tydligt sätt nå ut till kommunens 
verksamheter och medborgare.  

• Att stärka samarbetet och samverkan mellan Brandkåren Norra Dalarna och medlemskommunerna.  

• Att stärka samarbetet mellan medlemskommunerna.  

• Genom information och utbildning stärka individers egenförmåga inom respektive områden. 

• Öka samverkan med myndigheter, organisationer, näringsliv och föreningar. 

• Identifiera, följa upp och analysera fokusområden för att ständigt utveckla och förbättra det förebyggande 
arbetet. 

• Säkerställa en tillfredsställande systemledning för att kunna leda och hantera olyckor på ett effektivt och 
professionellt sätt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår vision 
Alla människor som bor, 
besöker, verkar och 
vistas i våra medlemskommuner 
ska vara 
trygga och säkra på att 
de aldrig skadas eller 
utsätts för något brott. 
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Brottsförebyggande arbete  
Huvuddelen av kommunens brottsförebyggande arbete omfattar arbete med barn och ungdomar, 
fysiska trygghetsåtgärder samt åtgärder som fastighetsägare vidtar. I de förebyggande satsningarna 
ingår också arbete på individnivå samt kommunens myndighetsutövning som bedrivs i nära samverkan 
med polismyndighet, näringsliv och lokala initiativ. I varje kommuns delprogram för brottsförebyggande 
arbete finns mer information. 
 

Samverkan mellan kommun och polis 
Kommunpolisen driver polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i 
samverkan med kommunen och andra lokala aktörer. Inriktningen på samverkan mellan kommunerna 
och polisen anpassas efter varje kommuns behov. 
 
 

Skydd mot olyckor 
Inom en kommun inträffar många oönskade händelser i form av olyckor. Kommunen har till uppgift att 
identifiera dessa möjliga händelser och analysera vilket behov av förmåga som föreligger för att både 
förebygga och hantera dessa händelser när de väl inträffar.  
 
I varje kommuns delprogram för skydd mot olyckor finns mer information om hur kommunerna arbetar 
med nedanstående frågor. 
 

Brandförebyggande och operativt brandskydd 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har alla kommuner en skyldighet att bedriva 
räddningstjänst. Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna bildades 1 januari 2019, förbundet ägs 
av kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen och ansvarar för att bedriva denna 
verksamhet i kommunerna. 
 
Brandkåren Norra Dalarnas arbete kan delas in i två grundläggande delar; förebyggande arbete med 
fokus på myndighetsutövning och rådgivning samt operativ verksamhet, som är det skadeavhjälpande 
arbetet på olycksplatsen. 
 
Statistik visar att brandkåren i snitt genomför drygt 200 insatser mot bränder inom förbundsområdet 
varje år, av dessa är hälften brand i byggnad och hälften brand i det fria. Utöver detta genomförs också 
insatser mot andra olyckor såsom bland annat trafikolyckor, utsläpp av farligt ämne och 
drunkningstillbud. Totalt genomför brandkåren i snitt 750 räddningsinsatser varje år. 
 
Utöver kommunens skyldighet har också den enskilde ett ansvar enligt LSO, bland annat att varna andra 
i fara och vid behov tillkalla hjälp om en brand upptäcks. Att i skälig omfattning hålla släckutrustning och 
att vidta åtgärder för att förebygga och lindra konsekvenserna av en brand är också ett ansvar som vilar 
hos den enskilde. 
 
I delprogrammet beskriver Brandkåren Norra Dalarna de risker som finns inom förbundsområdet, hur 
förbundet arbetar både förebyggande och operativt samt vilka resurser och vilken förmåga brandkåren 
har för att möta och hantera riskerna i förbundet. 
 
! Brandsäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att den enskilde aktivt bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete 
• att den enskilde har god kunskap och tar ansvar för sin brandsäkerhet 
• att varje bostad har fungerande brandvarnare  
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• att andelen bostäder med fungerande släckutrustning ökar 
• att brandskyddsregler efterlevs 
• att det finns goda utrymningsmöjligheter från byggnader 
 

Trafiksäkerhet 
I kommunerna Mora, Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen är belastningen hård på ett 
underdimensionerat vägnät. Vägarna i kommunerna saknar på de flesta vägsträckor 
säkerhetsfunktioner såsom t.ex. vägräcken. Varje år genomför Brandkåren Norra Dalarna omkring 150 
räddningsinsatser på vägarna i förbundsområdet, vilket innebär att antalet insatser per 1000 invånare är 
2,66 i förbundet jämför med 1,77 för hela riket.    
 
I och med riksdagens beslut om det långsiktiga målet - nollvision - för trafiksäkerheten, ställs höga krav 
på att kommunerna driver ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. 
 
! Trafiksäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att alla trafikanter visar hänsyn och respekterar gällande bestämmelser 
• god hastighetsefterlevnad, hög bältesanvändning och trafiknykterhet 
• att oskyddade trafikanter syns bra i mörker och att hjälmanvändningen är hög 
• att trafikmiljön utformas för att uppnå hög säkerhet 
 
 

Is- och vattensäkerhet 
Hur många som förolyckas vid is- eller vattenaktivitet varierar mycket från år till år, främst beror det på 
hur vädret har varit. I genomsnitt omkommer en person per år genom drunkning i kommunerna Mora, 
Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen. Simkunnighet är troligen den viktigaste faktorn för att få en god 
vattensäkerhet. En annan viktig faktor är nykterhet och användande av rätt skyddsutrustning vid 
vattenaktivitet. 
 
Ansvaret för att barn i kommunerna har simkunnighet, som är ett krav för betyg, ligger hos de som 
svarar för skolverksamheten i respektive kommun. I kommunernas samlade vattensäkerhetsarbete 
ingår förutom skolan även brandkåren, olika förvaltningar och frivilligorganisationer. 
 
! Is- och vattensäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• att den enskilde använder säkerhetsutrustning vid aktiviteter på is och vatten 
• att den enskilde kan simma 
• att fastighetsägare och verksamhetsutövare ser till att det är god tillgång till livräddningsutrustning 
vid platser för is- och vattenaktiviteter 
• att samspelet mellan olika aktiviteter på vatten och is sker på ett tryggt sätt 
 
 

Fallprevention 
Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal 
besök på akutmottagningar. Mest drabbade är äldre i den egna bostaden. Enligt statistik från 
Socialstyrelsen skedde 26 dödsfall orsakade av fall 2017 i Dalarnas län. Av 26 dödsfall var 25 personer 65 
år eller äldre. 
 
! Fallsäkerhet i kommunerna uppnås genom 
• en god folkhälsa bland de äldre i kommunen 
• en inom- och utomhusmiljö där fallskadorna förebyggts 
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Suicidprevention 
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem. In länet begicks 36 självmord under 2107. De 
åldersgrupper som är överrepresenterade är 25–29 år, 50–54 år och 70–74 år.  
Suicidprevention bör utgå dels från ett befolkningsperspektiv och dels från ett 
individperspektiv.  
 
 

Riskhänsyn i fysisk planering 
Att ta rimlig hänsyn till olika risker när vi bygger vårt samhälle är givetvis en självklarhet. Krav på 
riskhänsyn finns bland annat i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och som en del i kommunens risk- och 
sårbarhetsarbete. 
 
Översvämningar, ras/skred och erosion är exempel på händelser som har identifierats särskilt i 
kommunens riskanalys. Dokumentet ”Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från 
länsstyrelserna” är en vägledning till kommunerna i det fysiska planarbetet. Kommunerna arbetar också 
med plan- och byggfrågor där hänsyn ska tas till risk för olyckor. Dessutom ska ras- och 
skredproblematik beaktas vid planering och byggnation. Brandkåren bevakar i sin tur riskhänsyn i 
planfrågor i remissvar till nämnd i respektive kommun. 
 
! Riskhänsyn i den fysiska planeringen finns genom 
• rimlig hänsyn till olika risker när vi bygger vårt samhälle 
• att följa kraven på riskhänsyn som bland annat finns i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
• att ta hänsyn till risker i såväl- plan som bygglovsprocessen 
• att genomföra översvämnings- och ras-/skredstudier i kommunerna 
 
 

Krisberedskap & Civilt försvar 
Kommuner, länsstyrelser och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska arbeta 
tillsammans för att öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommuner får statlig ersättning från 
anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla 
en grundläggande förmåga till civilt försvar. Kommunernas uppgifter regleras i överenskommelser 
mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  
 
Arbetet med krisberedskap regleras i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap1 2019–2022. 
Arbetet med civilt försvar regleras i överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar2 
2018–2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete 
med både krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete 
med civilt försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021–2022. 
 

Krisberedskap 
Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, 
vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel. För att klara detta måste 
kommunerna förbereda sig och öva, till exempel för hur viktig verksamhet ska klaras vid större elavbrott 
eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.  
 
Målen för kommunernas krishantering är:  

• att skydda människors liv och hälsa  
• värna om samhällets funktionalitet  

 
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2  Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
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• ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande 
organisationer och media 
• upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter 
 
 
Arbetet med kommunernas krisberedskap utgår från följande lagar:  

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (FEH) 
• kommunallag (2017:725) 
 
Krisstöd 
I varje kommun (Mora, Orsa, Leksand, Vansbro och Älvdalen) finns en krisstödsgrupp. Denna grupp 
kallas POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Kommunens målsättning med POSOM-gruppen 
är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda och organisera krisstöd i akuta situationer. Gruppen 
kan se olika ut beroende på kommun. Ofta ingår personal från socialtjänsten, sjukvården, brandkåren, 
kyrkan, polisen, skolan. Det finns en lång tradition av nära samverkan mellan samhällets stödfunktioner. 
 
! God krisberedskap uppnås genom 
• att kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation 
• att invånarna har en god krisberedskap för att klara sig själv vid kriser 
• att samhällets alla aktörer samverkar 
• förmågan att bedriva samhällsviktiga verksamheter vid kris 
 

Civilt försvar 
Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden 
för det civila försvaret, det vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Målen för kommunernas arbete med 
civilt försvar är att: 
 
• skydda befolkningen 
• säkerställa samhällsviktiga funktioner 
• stödja försvarsmakten 
 
Kommunernas arbete med civilt försvar utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (FEH) 
• säkerhetsskyddslagen (1996:627) och den kommande säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
 
! Civilt försvar uppnås genom 

• En god krisberedskap från lokal till nationell nivå 
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Vill du veta mer? 
Är du nyfiken på kommunernas och förbundets arbete är du varmt välkommen att kontakta oss. Du har 
självklart också möjlighet att på egen hand fördjupa dig i våra kommuners delprogram. 
 
Kommunerna 
För att få kontakt med beredskaps- och säkerhetssamordnare, ring din kommuns växel. 

• Leksand: 0247-800 00 
• Mora: 0250-260 00 
• Orsa: 0250-55 21 00 
• Vansbro: 0281-750 00 
• Älvdalen: 0251-313 00 

 
Brandkåren Norra Dalarna 
Sök räddningschef eller ställföreträdande räddningschef på info@wbrand.se 
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Kjell Ekman   2021-05-27 Sidan 1 

   Beslutad av kommunfullmäktige 2019-11-25 § 85 
LSO Leksand 
 
Inledning 
Sammanställning av den kommunspecifika LSO dokumentationen 2019. 

Efter godkännande kommer texten delas upp i separata delprogram som kommer att finnas i elektroniska 
bilagor på vår hemsida. Design kommer att vara gemensam med alla övriga kommuner som ingår i 
Brandkåren Norra Dalarna. 

Delprogram, Leksands kommun 

Brottsförebyggande arbete 
Bakgrund och risker 
Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Arbetet 
bedrivs på många nivåer och engagerar en lång rad olika aktörer både inom och utanför den kommunala organisationen.  

Lokalt brottsförebyggande råd 
I Leksand leds arbetet av det Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) och är underställt kommunstyrelsen. Rådet består av 
kommunstyrelsens ordförande, beredskapssamordnare, familj- och stöd, fritidsledare, representanter från brandkåren, Svenska 
kyrkan, polisen, näringslivsrepresentanter och intresseföreningarna. Brå har sammanträden 4 ggr/år.  

Till detta finns en arbetsgrupp- BRÅ bestående av representanter från kommunens verksamhet kommun samt polis. Arbetsgruppen 
leds av biträdande kommundirektör. Arbetsgruppen har möten var 6:e vecka. Genom en fördjupad och intensifierad samverkan skall 
forumen förebygga brott och drogmissbruk i kommunen för att därigenom öka tryggheten i samhället. Kommunens 
brottsförebyggande arbete omfattar såväl arbete bland barn och ungdomar som fysiska trygghetsåtgärder. 

Brottsförebyggande verksamhet 
• Omvärldsbevakning genom en lägesanalys som genomförs varje månad. 
• En drogförebyggande handlingsplan ska implementeras 2019 som kommer att sträcka sig från förskola t o m gymnasieskola 
• Föräldrastöd erbjuds till småbarns- och tonårsföräldrar. 
• En ny plan mot våld i nära relationer arbetas fram under 2019. 
• Ökad polisnärvaro på utsatta platser 
• Aktiv tillsyn på krogar gällande alkohol 
• Grannsamverkan 

Trygghet och otrygghet är två begrepp som används ofta, inte minst i media, vanligtvis kopplat till kriminalitet. Människors upplevda 
otrygghet står inte alltid i proportion till de faktiska risker som finns. Minskad brottslighet innebär inte automatiskt att tryggheten 
ökar. Åtgärder som syftar till att öka tryggheten är t ex trygghetsvandringar, grannsamverkan eller praktiska åtgärder som förstärkt 
belysning eller ökad närvaro av polis eller andra trygghetsskapande personer. 

Våldsbejakande extremism  
Vi har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för anställda i kommunen. Syftet är att ge en ökad kunskap om ämnet och en 
vägledning om förebyggande arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Kunskap och förebyggande arbete är viktigt för att 
förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana 
som kan uppfattas som obekväma. 
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Samverkan med kommunpolis  
Styrande dokument för det brottsförebyggande arbetet är den samverkansöverenskommelse som tecknas årligen mellan 
kommunledningen och polisledningen. Se bilaga 2019 års överenskommelse. Den lokala problembilden och de lokala behoven styr 
innehållet i överenskommelsen. 

Det lokala brottsförebyggande arbetet är till viss del händelsestyrt. Exempelvis kan en plötslig ökning av bostadsinbrott kräva 
åtgärder och insatser som ligger utanför samverkansöverenskommelsen. Även händelser utanför kommungränsen kan bidra till 
behov av åtgärder. Social oro eller negativa trender i en kommun kan sprida sig till andra kommuner, något som är viktigt att vara 
medveten om. 

 
  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Uppdatera BRÅ-
organisationen  

Uppbyggnad av ny struktur  Beredskapssamordnare  Lokala-BRÅ  2019  

Utbyggnad av 
Grannsamverkan  

Informationsträffar, 
uppstartsträffar  

Polisen  Säkerhetssamordnare  Pågående  

Aktuell lägesbild per 
månad  

Enkät skickas ut månadsvis  Utredare verksamhetsstöd 
och service  

Arbetsgrupp-BRÅ  Löpande  

Trygghetsvandring två 
gånger per år samt vid 
behov 

Planerade 
trygghetsvandringar.  

Beredskapssamordnare  •Kommunala tjänstemän 
•Räddningstjänst  
•Polis  
  

Löpande  

Implementerad 
drogförebyggande 
handlingsplan  

Drogförebyggande 
handlingsplan är 
implementerad i 
verksamheten  

Grundskolechef och 
gymnasiechef  

Arbetsgrupp 
drogförebyggande plan  
  

2019  

Stöd för att förebygga 
ANDT-problematik  

Föräldrastöd  Familjeteamet  Familjeteamet  Löpande  

Stöd och hjälp för 
personer som utsätts för 
våld i nära relationer  

Handlingsplan mot våld i nära 
relationer tas fram  

Avdelningschef familj och 
stöd  

Arbetsgrupp 
handlingsplan våld i nära 
relationer  

2019  

Ökad trygghet på utsatta 
platser  

Ökad polisnärvaro på utsatta 
platser  

Närpolis  Polisen  Löpande  
  
  

Fungerande utskänkning 
i krog- och 
restaurangmiljö  

Aktiv tillsyn på krogar gällande 
alkohol  

Alkoholhandläggare  Miljö- och hälsa  Löpande  
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Delprogram, Leksands kommun  

Civilt försvar  

Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av civila myndigheter, kommuner, regioner, privata 
företag, frivilligorganisationer samt det civila samhället. På så vis är civilt försvar ingen organisation utan en samling av ovanstående 
verksamhet. Målet för det civila försvaret är att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.  
Det civila försvaret är en del i totalförsvaret, den andra delen är militärt försvar. Utgångspunkten för civilt försvar är 
krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden för det civila försvaret. Det vill säga höjd beredskap eller krig.   
Kommunen är en viktig aktör på lokal och regional nivå. Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i 
tillhörande förordning (2006:637).  
  

  
Kommunens organisation och verksamhet inför och under höjd beredskap  
Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen planerar för höjd beredskap och krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen 
besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige 
är i krig råder automatiskt högsta beredskap.   
Kommunen ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bland annat krigsorganisation och vilken personal som ska 
tjänstgöra i organisationen.  
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.   
   
  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Beslut om prioritering av 
verksamheter under höjd 
beredskap  

Utreda vilka verksamheter 
som måste upprätthållas 
under höjd beredskap – 
bland annat genom 
kontinuitetsplanering  

Beredskapssamordnare  Personalavdelning  2019  

Säkra personalförsörjningen i 
verksamheter som ska 
upprätthållas under höjd 
beredskap  

Utreda behov och 
genomföra krigsplacering  

Säkerhetsskyddschef  Personalavdelning  2019  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Informera och utbilda 
politiker   

Beredskapssamordnare  Politiker  2019  

Delta vid läns övning   Regional samverkansövning   Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd  

2019  

Skapa möjligheter att bedriva 
prioriterade verksamheter 
under höjd beredskap  

Kontinuitetsplanering och 
personalförsörjning  

Beredskapssamordnare  Samtliga förvaltningar 
och bolag  

2022  

Skapa förutsättningar för 
ledningsansvar under höjd 
beredskap  

Utbilda kommunstyrelsen 
för sitt uppdrag under höjd 
beredskap  

Beredskapssamordnare  Kommunstyrelsen  2019–2020  

Övning totalförsvarsövning   Delta vid totalförsvarsövning 
2020  

Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd och 
berörda funktioner  

2020  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Utbildning inom 
grundskolan  

Beredskapssamordnare  Grundskolan  Löpande  

Öka kunskapen kring 
totalförsvaret  

Krisberedskapsveckan  Beredskapssamordnare  Allmänheten  Löpande  
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Delprogram, Leksands kommun  

Fallprevention  

Fall och medföljande konsekvenser i form av frakturer och andra skador, utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Fallolyckor är de 
olyckor som orsakar flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.   
Siffror från socialstyrelsen visar att i landet var det över 1 000 personer dog av fallolyckor 2017.  
Ca: 67 000 skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus. De flesta är 80 år och äldre.  
I Dalarna visar statistik från socialstyrelsen att antal slutenvårdande personer med fallskador, 65 år och äldre år 2017 uppgick till 
1663 som motsvarar 2420 per 100,000 inv.   
Samma år var antal slutenvårdade personer med fallskador i Dalarna i alla åldrar 2347 som motsvarar 820 per 100,000 inv.    
Under 2017 var det, i Dalarna, 25 personer över 65 år och äldre som dog av sina fallolyckor som motsvarar 36.6 per 100,000 inv.    
Siffran för alla dödsfall i Dalarna orsakade av fall, alla åldrar var 2017 26 personer som motsvarar 9,1 per 100,000 inv. Det tyder på en 
minskning från 2016.  
  
I Leksand bland personer 65 + uppgår till 3263 per 100,000 inv.  Fallskador i Leksand för personer 80 + uppgår till 63 per 1000 inv. Det 
finns en skillnad mellan män och kvinnor + 80. Män 49 per 1000 inv. och kvinnor 73 per 1000 inv.  
 
Orsaker till fall   
Orsaker till fall kan relateras till individuella faktorer, livsstil, sociala faktorer och miljöfaktorer. Risker för fall och fallolyckor är en 
följd av samspelet mellan omgivning, kapacitet och aktivitet. I de yngre åldrarna kan det vara barn som skadas under lek, människor 
som skadas i arbetet eller vid fritidssysselsättningar. Hos de äldre (65+) sker fallen ofta i hemmet i vardagliga situationer. Svårigheter 
att gå, nedsatt balans, nedsatt muskelstyrka, vissa läkemedel och syn-/hörselproblematik innebär ökad fallrisk för äldre personer. 
Riskfaktorer för skada/fraktur kan t.ex. vara hög ålder, låg bentäthet, låg kroppsvikt och tidigare fraktur. (Systematiskt arbete för 
äldres säkerhet, Räddningsverket, IMS, 2007)   
I åldersgruppen 65+ kan ett fall vara det som gör att man övergår från att ha klarat sig helt själv till att bli beroende av hemtjänst, 
(hem-)sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning. Förutom den livskvalitetsförsämring som detta innebär för den 
enskilda personen så genererar det dessutom stora kostnader för samhället.   
Samhällets totala kostnader, som är förknippade med fallolyckor enbart bland äldre, uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor 
årligen, fördelat mellan direkta kostnader (cirka fem miljarder) och kostnader för livskvalitetsförsämringar (omkring nio miljarder). I 
dessa kostnader ingår inte produktionsbortfall och fritidsförlust. Om man fördelar kostnaderna på varje enskild medborgare i 
Sverige, blir det ungefär 1 500 kronor per individ. (Fallolyckor bland äldre, H. Gyllensvärd, Statens folkhälsoinstitut, 2009)   
 
Leksands  äldreomsorg  
Verksamheterna arbetar med ett systematiskt arbetssätt gällande fallprevention. Personalen på särskilda boenden och i hemtjänst 
uppmanas att rapportera alla fall då person hittas på golvet eller ses falla. Syftet med detta är att förebygga fler fall. Under 2018 
rapporterades 1008 fall vilket är 42 fall färre än föregående år. De flesta fall leder inte till någon skada och större delen av fallen 
inträffar i eget boende.  

I samband med fallet görs en enkel analys om förbättringar kan göras i miljön eller på annat sätt för att minska fallrisken. En 
övergripande analys görs varje år av alla fall för att se om den finns samband eller om förbättringar kan göras i ett större perspektiv 
för att minska fallen. Fallen rapporteras varje år i vård och omsorgs kvalitets och patientberättelse som redovisas till utskottet för 
vård och omsorg.  
 
Förflyttningsutbildning  
Förflyttningsutbildning för all omvårdnads-/omsorgspersonal i sociala sektorn genomförs fortlöpande av rehab personal från 
kommunen. Målet är att personalen ska ha kunskap om trygga förflyttningar så att skador (däribland fall) undviks hos både personal 
och omsorgstagare.    

 
Leksandsbostäder AB  
Personal och entreprenörer arbetar rutinmässigt med förebyggande åtgärder i form av sandning vid kommunens fastigheter under 
vinterhalvåret. Förebyggande åtgärder vid samtliga kommunala lekplatser i form av besiktning av extern besiktningsman, genomförs 
årligen. Syftet är att skapa trygga och säkra lekplatser för att minska antalet fallolyckor och övriga skador.  
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Förebygga fall i hemmet i 
samband med 
vardagssysslor  

Fixar-Malte hjälper till 
med vissa sysslor och risk 
inventerar  

Fritidsavdelningen   Fixar-Malte  Löpande  

Anpassning  Rätt hjälpmedel  Arbetsterapeut  Bostadsanpassningen, 
hemtjänstpersonal   
Undersköterska   
HSL-enheten  

Löpande  

Minimera halkolyckor   
vid kommunala 
fastigheter   

Sandning  Leksandsbostäder AB  Maskinförare, 
fastighetsskötare,   

Löpande  

Höja säkerheten vid 
kommunala 
lekplatser   

Besiktning, upprustning  Leksandsbostäder AB  Fastighetsskötare   
  

Löpande  

Skapa säkra lekplatser 
med godkända fallskydd  

Ta bort farlig utrustning 
vid lekplatser  

Leksandsbostäder AB  Fastighetsskötare  Löpande  

Säker och bra 
avvikelsehantering 
gällande   
fall inom äldreomsorgen  

Uppdatera rutiner 
angående rapportering 
och hantering av fall  

MAS/MAR  Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef  

Löpande  

Säkra förflyttningar  Förflyttningsutbildning till 
omvårdnads-
/omsorgspersonal  

MAS/MAR  
Rehab personal  
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Omvårdnads-
/ omsorgspersonal, 
legitimerad personal, 
enhetschef  

Löpande  

Säkra hemmiljö för + 85  Hembesök till personer 
som bor hemma + 85 för 
riskbedömning  

MAS/MAR  Enhetschef  
Legitimerad personal   

Löpande  
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Delprogram, Leksands kommun   

Is- och vattensäkerhet  

  
Leksands kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- och vintertid, för såväl Leksandsbor som för 
besökande och turister. Insatser krävs för att samtliga Leksandsbor ska kunna ha ett aktivt friluftsliv nära vatten oavsett årstid.  
Säkerhet  
Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid aktiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår 
man också genom att den enskilde kan simma. Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och 
verksamhetsutövare måste också se till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter.  
Risker  
De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, där det förekommer lek vid hopptorn och flytbryggor. 
Vintertid är det alltid viktigt att alla som rör sig på och vid isbelagda vatten har isvett.   
 
  

Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  

Alla prioriterade badplatser 
skall inspekteras en gång per 
år  

Kontroll av säkerhetsutrustning  Fritid  Arbetsmarknadsenheten, 
Tekniska förvaltningen  

Löpande varje 
vår  

Alla prioriterade bad skall 
kontrolleras genom 
dykning minst en gång per år.  

Dykning och bottenkontroll  Fritid  
  

Leksands dykarklubb  Löpande varje 
vår  

Informationsskyltar  Uppsättning av skyltar vid 
prioriterade bad. 
Informationsskylt vid olycka  

Fritid   
  

Badplatsföreningar,    
Fritid  
  

2019  

Kontroller under badsäsongen  Återkommande kontroll  Fritid  
  

Avtalad förening för respektive 
badplats  

Löpande  

Årskurs F simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 1 simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 2 simundervisning 10 
ggr/läsår  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Leksandshallen, samt 
medföljande lärare från 
respektive skola  

Löpande  

Årskurs 3-6 planerar skolorna 
själva om dom ska ha mer 
simundervisning.  
Årskurs 7-9 ansvarar 
idrottslärarna för 
återkommande simunderv.  

Simundervisning  Barn- och 
utbildningsnämnden  

Respektive ansvarig skola med 
egen personal.  
I mån av tid även 
Leksandshallen  

Löpande  
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 Delprogram, Leksands kommun   

Krisberedskap  

Kommunen ska tillsammans med länsstyrelserna och Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta tillsammans för att 
öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommen har många verksamheter som måste fungera under kriser till exempel  

 äldreomsorg  
 vattenförsörjning  
 räddningstjänst  
 skola  

 
Målet för kommunens krisberedskap är att  

 skydda människors liv och hälsa  
 värna om samhällets funktionalitet  
 ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och media  
 upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter  

  
Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637).  
  
Kommunens krisledningsorganisation:  
Krisledningsnämnd  
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd vid behov 
aktiveras. Krisledningsnämnden kan då ta över hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den 
utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en 
extraordinär händelse.   
 
Krisledningsgrupp/stab  
Kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie verksamhet inte kan hantera den 
inträffade händelsen.  
  
POSOM: (Psykiskt och socialt Omhändertagande)   
Är kommunens krisstödsgrupp. Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta situationer vid kriser och 
katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller räcker till.  
  
Beredskapsgrupp  
En tjänstemannagrupp bestående av beredskapssamordnare, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetssamordnare, IT-
chef, dataskyddsombud, kommunikationschef och biträdande kommundirektör jobbar tillsammans med att förbättra beredskapen i 
kommunen.  
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Trygghetspunkter  
Runt om i kommunen finns fastigheter som kan fungera som trygghetspunkter vid kriser och katastrofer. Beslutet att aktivera en 
eller flera trygghetspunkter tas när kommunens krisledningsgrupp tillträder under en händelse.  
Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som befinner sig inom ett visst 
geografiskt område i samband med kriser och katastrofer.  
 I Leksands kommun finns 7 trygghetspunkter.  

 Djura skola  
 Insjöns skola    
 Siljansnäs skola  
 Gästishallen, matsal och kök  
 Tällbergs skola  
 Ullvi skola  
 Åkerö skola  

 
Vad finns på en trygghetspunkt?   
Vid en trygghetspunkt kan, beroende på typen av händelse och omfattning, besökare få   

 aktuell information  
 krisstöd  
 vila   
 enklare sjukvård  
 servering av lättare mat och dryck  
 hjälp med att larma polis, ambulans och räddningstjänst   

  
 

  
Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Att ha en god beredskap för 
att hantera kriser eller 
svåra samhällsstörningar   

Revidera 
krisledningsplanen  

Beredskapssamordnare  Samtliga förvaltningar  2020  

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor  

Övning/utbildning  POSOM- samordnare  Ledningsgrupp/ 
ersättare samt 
stödpersoner  

Löpande  

Upprätthålla kunskaper och 
förmågor   

Övning/utbildning  Beredskapssamordnare  Krisledning, 
krisledningsnämnd  

Löpande  

Att kommuninvånarna har en 
god grundkunskap i 
krisberedskap/ 
hemberedskap  

Krisberedskapsveckan  Beredskapssamordnare  Skola åk-8  Löpande  

Säkerställa 
drivmedelsförsörjningen för 
kommunens verksamheter  

Drivmedelsförsörjning övas  Beredskapssamordnare  Tekniska förvaltningen  2020–2022  

Reservkraft samhällsviktiga 
funktioner  

Ta fram reservkraftsplan  Beredskapssamordnare  Tekniska förvaltningen  2019  

Larmövning   Övning  Beredskapssamordnare  Krisledningsnämnd, 
operativ krisledning  

Löpande  

Att ha en god beredskap för 
att klara kriser eller svåra 
samhällsstörningar  

Revidera krisledningsplan   Beredskapssamordnare   Övriga förvaltningar  Löpande 
årligen  
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Delprogram, Leksands kommun   

Riskhänsyn i fysisk planering  

  
I den fysiska planeringen, det vill säga planering som berör användningen av mark- och vattenområden, är det viktigt att ta hänsyn 
till olika riskfaktorer, exempelvis risk för ras och översvämningar.  
 
Kommunen ansvarar för översiktlig planering och en ny översiktsplan togs fram 2014. Nu pågår arbetet med revidering av den som 
förväntas vara klar till 2021. I översiktsplanen finns riktlinjer bland annat vad gäller frågor om risk för översvämning, ras och skred, 
farligt gods mm. Även i samband med detaljplanering och bygglov bevakas dessa säkerhetsaspekter.   
 
En ny VA-plan (vatten- och avloppsplan) togs fram 2016. Den ger förslag till utbyggnad av kommunalt VA och hur VA utanför 
kommunalt verksamhetsområde ska hanteras. Planen samverkar med översiktsplanen. Hänsyn till olika risker hanteras i planen.  
 
Det finns en översiktlig stabilitetskartering för ett antal utpekade riskområden. Denna används vid ärendehantering och framtagande 
av ny översiktsplan och detaljplaner.   
 
  

Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  

Ny översiktsplan  Framtagande av plan  Kommunstyrelsen  Samhällsutveckling, Lärande och 
stöd, Vård och 
Omsorg, Verksamhetsstöd, 
Leksandsbostäder AB, Dala Vatten 
och Avfall AB  

2021  

Dagvattenplan  Framtagande av plan  Kommunstyrelsen  Dala Vatten och Avfall AB 
Samhällsutveckling, 
Leksandsbostäder AB,   

2020  

Skyfallskartering   Framtagande av 
kartering  

Kommunstyrelsen  Samhällsutveckling, Dala Vatten och 
avfall AB  

2021  
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Delprogram, Leksands kommun  

Suicidprevention  

Självmord (suicid) innebär en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden. Självmord är ingen 
sjukdom, men självmords-benägenheten är ändå ett problem som ofta aktualiseras i vården.  
  
Enligt socialstyrelsen visar undersökningar att upp till 96% av dem som tar sitt liv har en diagnostiserbar psykisk sjukdom. De flesta 
som tar sitt liv har haft kontakt med sjukvården före självmordet, oftast med den psykiatriska vården eller med allmänläkare. Många 
har också haft kontakt med socialtjänsten. Kontakterna innebär att det borde ha funnits möjlighet att fånga upp och förebygga 
självmord.  
  
Suicidstatistik  
I Sverige:  

 Sex gånger fler dör av självmord än i trafiken  
 En person var 6e timme tar sitt liv.  
 Fyra personer/ dygn tar sitt liv.  
 Tre personer i åldern 15–24 tar sitt liv varje vecka.  
 Självmord är vanligast bland män som är 65 år och äldre.  
 Antalet självmord minskar i alla åldrar utom bland 15–25 åringar.  

  
 Kommunens arbete  
Arbetet med suicidprevention innefattar även delar av arbetet med förebyggande av psykisk ohälsa.  
Kommunen har ett uppdrag att arbeta med budget- och skuldrådgivning. I uppdraget ingår att sprida information till andra 
professioner för att lyfta ekonomisk ohälsa och förebygga överskuldsättning. Privatekonomi är en viktig faktor som påverkar 
helheten i individers livssituation, inte minst hälsan.  
Föreläsningar på temat psykisk hälsa. Syftet är att öka medvetenhet och kunskap om faktorer som påverkar psykisk hälsa som 
droger/alkohol, att växa upp i en dysfunktionell familj, gränssättning/livsstil och inlärning. Målgruppen är unga, föräldrar och 
personal.  
Förebyggande arbete i förskola och skola för att främja en bra psykosocial miljö.  
Orosanmälan sker om misstanke finns att barn och unga far illa.  
Samverkan finns mellan kommun och region Dalarna på ledningsnivå med lokal- och landstingspolitiker samt verksamhetschefer 
från barn & utbildning, socialförvaltning, psykiatri och vårdcentral.  
  
Verksamhet 
Öppenvården består av fem enheter; ungdomsmottagningen, familjerådgivningen, Haga missbruk samt öppna förskolan och 
familjeteamet som ingår i Familjecentralen Bönan. 
Alla verksamheter riktar sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov av stöd som tillhör socialtjänstens 
ansvarsområde eller söker råd och stöd på öppet intag.  
Familjeteamet är en mottagning för barn, ungdomar och deras familjer med uppgift att bland annat förebygga och behandla psykisk 
ohälsa.  
Ungdomsmottagning och elevhälsa jobbar med förebyggande arbete, stödjande/rådgivande samtal till barn och unga/unga vuxna. 
Haga öppenvård-missbruk frivillig behandling och rådgivning som vänder sig främst till personer som oroar sig för sitt missbruk av 
alkohol, droger, spelanvändande eller är anhörig till någon person med missbruksproblem. Haga öppenvård arbetar främst på beslut 
från socialtjänsten men ger råd och stöd på öppet intag och de som vänder sig till verksamheten kan få vara anonym.  
Dagverksamhet psyk ”Möjligheternas mötesplats” är en öppen verksamhet som vänder sig till de som har ett psykiskt 
funktionshinder, eller mår dåligt av att vara ensam och har ett behov av att komma ut och träffa andra. 
Boendestöd kan ge stöd och hjälp i vardagen och utförs i bostaden så att det finns möjlighet att leva ett så aktivt, meningsfullt och 
självständigt liv som möjligt. 
Boendestöd vänder sig till: 

 Personer med psykisk funktionsnedsättning 
 Personer med samsjuklighetsproblematik 
 Personer som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service)  
 Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som till exempel ADHD, ADD och Tourettes syndrom. 

Anhörigstöd finns för de som vårdar eller stödjer en närstående eller en vän.  
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Förebygga och behandla psykisk 
ohälsa hos vuxna/äldre  

Identifiera och   
uppmärksamma   
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa.  
Skapa en handlingsplan 
och remittera till Region 
Dalarna.  

Leksands kommun,  
HSL- /SOL  
Enheterna  
Region Dalarna   
  

MAS/MAR  
Ansvarig Läkare  
Sjuksköterska  
Övrig personal  
Enhetschef  
Anhörig  

Löpande  

Förebygga och behandla   
psykisk ohälsa hos barn och 
ungdomar  

Identifiera och   
uppmärksamma   
riskfaktorer/ psykisk 
ohälsa. Kontakta 
vårdnadshavare och   
remittera till 
landstinget/BUP.  

Leksands kommun  
Elevhälsa  
Socialtjänst  
Familjecentralen  
Region Dalarna  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskollärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
Ungdomsstödjare   

Löpande  

Främja en bra psykosocial miljö i 
skolan så att barnen på skolorna 
i Leksands kommun känner sig 
trygga.  

Utbildning/information 
till elever kring normer 
och maktstrukturer samt 
arbete för att skapa en 
bra värdegrund  

Elevhälsan  
Rektor  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
Lärare/Förskollärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
  

Löpande  

I ett tidigt skede erbjuda   
rätt insatser till barn/  
ungdom  

Samverkan, rådgivning 
och konsultation kring 
barns och ungas psykiska 
hälsa  

Förskola/Skola   
Socialtjänst   
Familjeteamet   
Primärvård    
BUP och HAB i 
samverkan  
Ungdomshälsan 
Familjecentralen 

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare  
Kuratorer  
Psykologer  
Vårdnadshavare   
Ungdomsstödjare   

Löpande  

Öka medvetenhet och kunskap 
om faktorer som påverkar psykisk 
hälsa  

Föreläsningsserie kring 
psykisk hälsa  

Leksands kommun Region 
Dalarna  

Skolsköterska  
Skolläkare 
Specialpedagoger 
familjebehandlare 
Lärare/Förskolelärare  
Kuratorer  

Löpande  

Fokus på rådgivning och stöd till 
ungdomar mellan 13–23 år   

Ungdomshälsan Leksands kommun Region 
Dalarna  

Skola  
Primärvård  
Socialverksamhet  
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Delprogram, Leksands kommun   
 

Trafiksäkerhet 
Nollvisionen, som är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, har lett till förändringar i såväl trafiksäkerhetspolitiken som sättet 
att arbeta med trafiksäkerhet. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. 
Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans 
förutsättningar. 
 
Leksands kommun och Leksandsbostäder arbetar regelbundet med att höja trafiksäkerheten inom Leksands kommun. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras och genomförs kontinuerligt. Kommunen utför hastighetsmätningar på sträckor där det 
upplevs att fordonsförare ofta överskrider gällande hastighetsbegränsning. Genom samarbetet med polisen levererar kommunen 
resultaten av mätningarna till dem. 
 
För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter så träffar Leksands kommun Trafikverket regelbundet och lämnar synpunkter på 
brister och förslag på åtgärder längs de allmänna vägarna. På de kommunala vägarna utförs kontinuerlig översyn för att upptäcka 
brister. Oskyddade trafikanter prioriteras högt och en målsättning inom kommunen är att 1 km gång- och cykelväg ska tillskapas eller 
förbättras per år. Kommunen sköter idag ca 4 mil kommunala gator, 3 mil gång- och cykelväg samt 33 mil enskild väg. 
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Målsättning  Aktiviteter  Ansvar  Medverkande  Klart  
Sammanhängande GC-stråk 
med god standard och säkra 
passager   

Tillskapa nya GC-stråk  
Ny beläggning på GC-vägar  
Förbättring av passager  
Genomförande av cykelplan  
  

Trafikenheten, Gata/park, 
Trafikverket  

Skola, Representanter från 
bostadsområden, byar, vägföreningar 
etc.  

Löpande  

Ny gång och 
cykelväg Moskogen - 
Häradsbygden  

Genomförande av projekt  Samhällsbyggnad  Trafikverket, fastighetsägare, Byar  2022  

God efterlevnad av gällande 
trafikregler såsom hastighet, 
väjningsplikt etc.  

Trafikmätningar  
Översyn av gällande regler  
Skyltning  
Fysiska åtgärder   

Trafikenheten, Gata/park  
  

Polisen  Löpande  

Säker trafikmiljö vid skolor  Skyddsronder  
Belysnings åtgärder   
Översyn vägskyltar  

Trafikenheten, Skolan, Fastighet  Gata/park  Löpande  

Vid behov genom-  
förs trafikkontroller  

Olika former av trafikkontroller  Polisen  Leksands kommun  Löpande  

Bra belysning på gator och i 
parker  

Förnyelse av bef belysning  
Komplettering av belysning  
Prio att GC-vägar är belysta  

Trafikenheten  
Trafikverket  

Dala-Energi, Skola, Representanter 
från bostadsområden, byar, 
vägföreningar etc.  

Löpande  

Kommunen använder säkra 
bilar och reser trafiksäkert  

Kravställning i samband med 
upphandling  
Riktlinjer för arbetsresor (mer 
kollektivt, hjälm vid cykling etc)  

Upphandling  
Beställande enhet  
Alla medarbetare  

  Löpande  

Att vägar ska hållas   
i ett tillfredsställande skick  

Årlig översyn  
Underhållsåtgärder  
Bidrag till vägföreningar (endast 
statligt bidrag!?)  
Träffar med Trafikverket  

Trafikenheten  
Gata/park   
Vägföreningar  
Trafikverket  

  Löpande  

Arbeta förebyggande mot 
halkolyckor  

Sandning  
Priokartor för vinterväghållning  

Gata/park, Trafikenheten  Vägföreningar  Löpande  

Ökad förståelse om siktens 
betydelse vid gatukorsningar  

Information till medborgare via 
annonser i lokala blad samt via   
Leksands kommuns hemsida  

Byggavdelningen  
  

Trafikenheten  
Gata/park  

Löpande  

Trygghetsvandringar  Genomföra trygghetsvandringar 
2 st  

Säkerhetssamordnare  Medborgare. Polis, RDM, Politiker, 
Förvaltningsrepresentanter  

Löpande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 64 Dnr 2021/548 

Utökning av VA-verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten, ej dagvatten, inom Hjortnäsheden - 
Sunnanäng (Yttervägen), Leksand 

Beskrivning av ärendet 
I Sunnanäng finns det fyra fastigheter som är lokaliserade öster om 
Siljansvägen. De här fastigheterna är idag ej anslutna till det kommunala 
VA-nätet. I samband med att överföringsledningen mellan Leksand och 
Tällberg byggs är det gynnsamt att utöka verksamhetsområdet och ansluta 
dessa fastigheter. Berörda fastighetsägare är informerade och mycket 
intresserad. DVAAB har utrett teknisk möjlighet och ekonomiska 
konsekvenser  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Utbyggnad av VA inom det aktuella området, beräknas kosta ca: 1400 tkr. 
Arbetet inkluderas i entreprenadarbetet inom projektet överföringsledningen 
Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-avgifter tillkommer enligt gällande 
VA-taxor. 

Beslutsunderlag 
Utdrag från Leksandvatten AB:s sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-08 
§ 14 
Kartbilaga utökning verksamhetsområde Hjortnäsheden - Sunnanäng 
Skrivelse från Fastighetsägare längs Yttervägen 
Kostnadsberäkning med kalkyl 
Skrivelse förslag på komplettering utbyggnad VA- Norra delen av 
Yttervägen, daterad 2021-03-25 

Yrkanden 
Sebastian Larsson (M) yrkar bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt 

bilagd kartskiss 
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Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
VD Dala Vatten och avfall AB Anna Almlöf 
Affärsområdeschef VA Dala Vatten och avfall AB Lisbeth Skinnar 
Martinsson 
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 Datum 2021-04-08 Sida 1(1) 
 
 
 
TJÄNSTEUTLÅTANDE Till LVAB
 

VA – Sunnanäng, öster om Siljansvägen 
 

Rekommendation till beslut 

DVAAB anhåller att LVAB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilagd kartskiss. Beslutet togs på LVABs styrelsemöte 
2021-04-08. 

 

Bakgrund 

I Sunnanäng finns det fyra fastigheter som är lokaliserade öster om Siljansvägen. De här 
fastigheterna är idag ej anslutna till det kommunala VA-nätet. I samband med att 
överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg byggs är det gynnsamt att utöka 
verksamhetsområdet och ansluta dessa fastigheter. Berörda fastighetsägare är informerade och 
mycket intresserad. DVAAB har utrett teknisk möjlighet och ekonomiska konsekvenser  

 

Slutsats 

Utbyggnad av VA inom det aktuella området, beräknas kosta ca: 1400 tkr. Arbetet inkluderas i 
entreprenadarbetet inom projektet överföringsledningen Tällberg-Leksand. Intäkter i form av VA-
avgifter tillkommer enligt gällande VA-taxor. 

 

Dala Vatten och Avfall AB 
Lisbeth Skinnar Martinsson 
Affärsområdeschef VA
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Till Styrelsen för Leksand Vatten AB och Styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB                                 
Sunnanäng 2021-03-25 
 

Förslag komplettering utbyggnad av VA – Norra delen av Yttervägen 
Dala Vatten och Avfall AB föreslår en utökning av verksamhetsområde för VA 
projektet Norra delen av Yttervägen. Vi är fyra fastighetsägare öster om Siljansvägen, 
i nära anslutning till nya överföringsledningen, som är angelägna om att våra 
fastigheter blir inkluderade i det utökade verksamhetsområdet samt i VA-projektet 
då vi är stort behov av att få ansluta oss till kommunalt VA. 
 
Kommunalt vatten och avlopp är en viktig förutsättning för att som permanent-
boende bidra till Siljansbygdens fortsatta möjlighet att utvecklas och vara en hållbar 
miljö för människor att leva och bo i. Våra fastigheter är de enda av våra grannar 
inom området Sunnanäng/Hjortnäs som för närvarande saknas i utbyggnaden av 
kommunalt VA, men framförallt är det viktiga miljömässiga aspekter att ta hänsyn till.  
 
Bakgrund  
Fastigheterna  
ligger i öster om Siljansvägen ovanför sluttningen ner mot Siljan, parallellt med den 
nya överföringsleden som dras mellan sträckan Leksand-Tällberg. Sträckan fram till 
den nya dragningen är cirka 60 meter från våra fyra fastigheter. 
 
Idag har vi egna avlopp i varierande skick samt en gemensam privat vattenledning 
dragen från kommunal huvudledning. Den installationen var en tillfällig akut lösning 
från 1987 i väntan på utbyggnad av kommunalt VA. Detta är i längden inte en hållbar 
vattenlösning för oss permanentboende, då vi är helt beroende av en enskild 
fastighetsägares välvilja och det kan bli kostsamt vid eventuella framtida problem.  
 
Ny överföringsledning - möjlighet att ansluta samtliga boende i området  
När överföringsledningen mellan Leksand och Tällberg dras fram uppstår 
möjligheten att ansluta fler fastigheter till den kommunala VA-anläggningen längst 
med sträckan, vilket också Dala Vatten och Avfall AB har konstaterat för samtliga 
fastigheter (totalt 44 fastigheter) väster om Siljansvägen.  
 
Genom att förbereda anslutningen till våra fyra fastigheter kan vi få möjlighet att 
bidra till miljön i och vid Siljan. Det går inte att bortse från att våra fastigheter tillhör 
samma bygemenskap som övriga 44 fastigheter. Det finns inte något rimligt skäl för 
att våra fastigheter skall undantas från VA-anläggningens verksamhetsområde, när 
detta fastställs enligt 7§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.    
 
Anmärkningar från Leksands Kommuns miljöenhet 
Den 23 november 2017 kontaktade ägarna till fastigheten  Leksands 
Kommun med anledning av att fastigheten endast har en tvåkammarbrunn. Vid 
inventeringen framkom följande av Olle Rydberg, miljöchef: ”Vi konstaterar att 
avloppet inte uppfyller dagens krav på rening. Fastigheten ligger dock i ett område 
som kan komma att anslutas till allmän VA-anläggning. Den dagen verksamhets-
område för VA bildas skall fastigheten anslutas till anvisad anslutningspunkt, den 
enskilda anläggningen får då inte användas längre. Med relativ låg belastning (två 
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året runt boende) bedöms anläggningen kunna fortsätta användas till dess att 
verksamhetsområde bildas, under förutsättning att inga olägenheter uppdagas. Om 
inte allmänt VA anordnas föreslår jag att vi utvärderar anläggningen 2022-12-31”. 
 
Permanentboende att inkludera i projektet VA – Norra delen av Yttervägen  
Vi utgår således från att projektet inkluderar förberedelser för kommunalt VA för 
våra fyra fastigheter, som enligt nuvarande plan är de enda fastigheterna utan 
kommunalt VA i det aktuella området. Ett uppskjutet beslut kommer att medföra 
stora merkostnader för oss, men framförallt miljömässigt är risken överhängande att 
hälsovådligt vatten förs med bäckar ner mot grannfastigheter och därefter Siljan. 
Denna risk är särskilt stor under snösmältning då översvämningar förekommer. 
 
Kommunalt vatten och avlopp ger oss möjlighet att gemensamt ta ansvar för sjön 
Siljans unika naturvärden, för en tillfredsställande vattenkvalité och för Siljans 
förutsättningar att utgöra en god livsmiljö för växt- och djurliv vilket är i linje med 
EU:s vattendirektiv. Enligt Leksands kommuns VA-plan ligger Sunnanäng i ett 
prioriterat utvecklingsområde i kommunen. Kommunalt avlopp ökar områdets 
attraktionskraft och utvecklingspotential. 

Fakta om fastigheterna 

• , permanentboende, två vuxna och tre barn 
samt gäststugan för fyra personer i anslutning till fastigheten. Godkänd 
avloppsanläggning enligt inspektion år 2012.  
 

• , permanentboende två vuxna och två barn, 
tvåkammarbrunn från år 1978.  
 

• , permanentboende, två vuxna och egen 
verksamhet med kundbesök i fastigheten, tvåkammarbrunn tidigt 1960-tal. 

 
• , deltidsboende två vuxna, tvåkammarbrunn 

från slutet av 1970-talet.   
 
Ni är välkomna att kontakta oss om ni önskar ytterligare underlag.  
 
Med vänliga hälsningar 
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

BBC.17 Inventering av skaderisker
 - - - 925

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Ledning EL, TELE, OPTO R st 7 249 1 743

Ledning EL, TELE, OPTO R m 60 75 4 500

BCB.7182 Tillfälliga kantstöd, barriärer o d
Avser GP-link vid arbete inom Trafikverkets vägområde - - - 16996

Avser skyddsräcken vid övriga vägar - - - 4249

BFB.2 Fällning av enstaka träd
Stamdiameter 0,1-0,3 m vid 1,3 m höjd över markytan R st 40 167 6 680

Stamdiameter >0,3 m vid 1,3 m höjd över markytan R st 10 334 3 340

BFD.13
Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och 
vegetationsyta
Fall B R st 20 203 4 060

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
Schaktarea >1,0 m2 Fall A R m3 2930 109 319 370

Schaktarea >1,0 m2  Fall B R m3 375 175 65 625

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning
Tjocklek 0,15 m. Fall B. R m2 410 98 40 180

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning
Fraktion 0-8 mm. Fall B R m3 324 378 122 472

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning
Fall A R m3 2931 79 231 532

13010603

Prissatt MF 1(5)
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

DBB.1212
Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i 
ledningsgrav i jord

R m2 2005 8 16 037

DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager

Tjocklek=50 mm R m2 200 27 5 400

DGB.31 Återställande av planteringsyta
Fall A R m2 1400 12 16 800

DGB.32 Återställande av gräsyta

Fall B R m2 700 56 39 200

DGB.33 Återställande av naturmarksyta

 Fall A R m2 500 5 2 500

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav
V32 R m 24 22 528

V50 R m 416 44 18 292

PBB.5215
Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i 
ledningsgrav
S110 PP släta rör R m 24 67 1 608

PBB.5216
Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i 
ledningsgrav
S200 PP typ Pragma R m 415 177 73 455

PBC.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning

Prissatt MF 2(5)
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

V50 R m 19 262 4 978

Tätning mellan medierör och skyddsrör stål 139 x 5,6 R st 1 1085 1 085

PBC.5216
Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i 
skyddsledning
S 200 PP typ Pragma R m 19 373 7 087

Tätning mellan medierör och skyddsrör stål 323*7,1 vid pkt 12:9 R st 1 1085 1 085

PBF.2121 Tryckt eller borrad ledning av icke ytbehandlade ståltuber
Ledning dimension 323 x 7,1 R m 19 5000 95 000

Ledning dimension 139 x 5,6 R m 19 2000 38 000

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
Anslutning ny PE50 PN12,5 till befintlig PE50 PN12,5 R st 1 254 254

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Anslutning ny PP 200 till befintlig PP 200 R st 1 845 845

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning
S 200 PP R m 435 32 13 920

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
PP diameter 400 mm med körbar teleskopisk betäckning typ Tierp teleskop 

STB R st 10 4439 44 390

PDC.111 Nedstigningsbrunn av betong på skyddsledning
Skyddsledningsbrunn R st 1 11739 11 739

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning
Servisventil V32 R st 4 2146 8 584

Prissatt MF 3(5)
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Projektnamn Projektnr Datum

Södra Sunnanäng - ansl 4 fastigheter 2021-01-19

Status Handläggare Ändr datum  Bet Total

1 228 083

Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp

13010603

Avstängningsventil V50 R st 1 2624 2 624

YBC.3113
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP 
och PB
Samtliga provtryckningar vatten - - - 3000

Prissatt MF 4(5)
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Ledningsnät 458 2 681 kr 1 228 081 kr

Kostnad som ingår i 
framtida utbyggn omr 115 -950 kr -109 250 kr
Delsumma 1 118 831 kr

Projektering 3% 33 565 kr

Administration 5% 55 942 kr

Byggledning 5% 55 942 kr

Oförutsedda händelser 15% 167 825 kr

Summa total 1 432 104 kr

Utbyggnad 4 
fastigheter

Ledning 
(m) A´ pris Kostnad

Prissatt MF 5(5)
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Styrelsemöte LVAB
Överföringsledning Leksand – Tällberg

Beslut om 4 fastigheter öster om 
Siljansvägen

2021-04-08

103



Bakgrund
• Verksamhetsområde för Norra Yttervägen godkändes på 

Kommunfullmäktige den 14/2-2021, dnr 2020/1547.

• Skrivning från fastighetsägare öster om Siljansvägen, se 
ring på kartan, inkom till kommunstyrelsen 2021-01-14. 
Se bilaga.

• DVAAB fick informationen om skrivelsen, 2021-01-15 och 
VA-chef beslöt att ärendet skulle utredas angående 
teknisk lösning, tidplan samt ekonomi.

• Projektledare presenterade förslaget att utöka 
verksamhetsområde med dessa 4 fastigheter, på 
styrgruppsmöte 2021-03-03 och . Styrgruppen bad om 
alternativ till förslaget

• Ärendet tas upp på dagens styrelsemöte i LVAB, 2021-04-
08, med två beslutsalternativ.
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Underlag och bilagor

• Projekterad teknisk lösning och ledningsdragning är framtagen. 
Se bilaga ”5.Ritning kalkyl 4 fastigheter”.

• Ekonomisk bedömning är gjord. Cirka 1432 kSEK för ledningar. 
Se bilaga ”5.210119 Kostnadsbedömning med kalkyl”.

• Kompletterande skrivning från fastighetsägare. 
Se bilaga ”Kommentarer VO boende”

• Miljökontorets bedömning av fastigheter. Se slide nr 6 i denna Power 
Point.
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Beslut - 2 alternativ till anslutningar
A) Utöka verksamhetsområdet med 
dessa 4 fastigheter

B) Avtalsanslutning för dessa 4 
fastigheter

Kostnad - för ledning fram till 
fastighetsgräns*

1432 kSEK betalas av VA-huvudman En del av 1432 kSEK betalas av 
fastighetsägare

Kostnad - för ledning från 
fastighetsgräns till hus

Betalas av fastighetsägare Betalas av fastighetsägare

Tidplan - för genomförande av 
denna ledning

Inkluderas i nuvarande projekt Inkluderas i nuvarande projekt, vid 
eventuell överklagan försenas 
utbyggnaden

Juridiska risker Inga Beslutet kan överklagas till 
länsstyrelsen

Intäkter från 
anslutningsavgifter

663 168 kr från 
spillvattenanslutningar

663 168 kr från 
spillvattenanslutningar

* Delar av sträckningen blir en tidigarelagd investering av DVAAB för, av Leksands Kommun, utpekat framtida 
exploateringsområde - öster om de här fastigheterna. Uppskattningsvis är 50% av kostnaden en tidigarelagd 
investering för DVAAB och 50% tillhörande ledningar för dessa 4 fastigheter. 106



DVAABs rekommendation till beslut

Beslutet att exkludera de här fyra fastigheterna från beslutat verksamhetsområde 
(dnr 2020/1547) är tveksamt. Bedömningen från DVAAB är att, vid en eventuell 
överklagan, ger länsstyrelsen fastighetsägaren rätt då Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster säger: ”8 § Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera 
fastigheter som ingår i en samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas 
så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.”

För att inte riskera ett långdraget ärende så rekommenderar DVAAB att LVABs
styrelse ger DVAAB uppdraget att inkomma med ett tjänsteutlåtande till Leksands 
Kommun om att utöka verksamhetsområdet med de berörda fyra fastigheterna.
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Bilaga. 
Status på avloppsanläggningar för berörda 
fastigheter
Från Petrus Tengner på miljökontoret, Leksands Kommun (210122)Hej!

Jag hittar följande uppgifter om avloppen i Sunnanäng, öster om Siljansvägen.

 
illfället).

: Tillstånd för mulltoa 1981, men sedan har sluten tank installerats utan tillstånd för WC. BDT-avlopp utan tillstånd (?)

: Tillstånd till trekammarbrunn från 1978. Infiltration oklar.

 Enligt inventering tvåkammarbrunn för WC+BDT, oklart med infiltrationen.

Vi inventerade avloppen i området 2014 . Tyvärr kan jag inte se de inventeringsrapporter vi skickade, men vi bör ha haft anmärkning 
på åtminstone 21:1 och 22:1. 

Och har problem med att den slutna tanken fylls för snabbt, och är i behov av annan lösning (tanken saknar också tillstånd).

Även  vara i behov av åtgärd nu då det gått ytterligare 16 år sedan den bedömdes ok 2005.

I inventeringsrapporterna till fastighetsägarna kan det också stå att vi avvaktar kommunal utredning, men det kan jag bara se i det 
ärendesystem som ligger nere för tillfället. Normalt uppmanade vi fastighetsägare med brister på sina avlopp att komma in med
ansökan om ny anläggning, men vad jag kan se har ingen gjort något, så jag misstänker att vi avvaktade kommunalt för dessa 
fastigheter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 
  

Kommunstyrelsen   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 67 Dnr 2021/470 

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen 2021 - 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 kapitlet 6 h § 
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 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur individnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2021-04-07,  
§ 68 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Sektorschef sociala sektorn Ulrika Gärdsback 
Enhetschef LSS Kristine Berglind Hallberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-07 

 
  

Individnämnden   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

§ 68 Dnr 2021/6 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal1/2021 - 
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 kapitlet 6 h § 
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 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 
På de skäl som angetts av socialtjänsten beslutar individnämnden att 

1. Godkänna rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-25 

Referens 
Dnr 2021/6    

Funktionshinder och stöd 
Kristine Berglind Hallberg, Telefon. 
kristine.berglind@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1/2021 – 
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 kapitlet 6 h § 
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 1:a kvartalet 2021 finns ett ej verkställda beslut att rapportera.  
Ärende 1 – Barn 
Beslut: LSS, Korttidsvistelse utanför egna hemmet (Enligt 9 kapitlet 6 §) 
Datum för gynnande beslut: 2020-10-01 

Förslag till beslut 
1. Godkänna rapporteringen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-03-25 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Socialchef Ulrika Gärdsback 
Avd-chef Katja Vestling 
Enhetschef Kristine Berglind Hallberg 
Enhetschef Sandra Edesberg 
 
 
 
 
 
 
 

113



Leksands kommun 

Datum 
2021-03-25 
 

Referens 
Dnr 2021/6 

Sida 
2(2) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
  

Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 13 Dnr 2021/11 

Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd 
inom vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en fördjupad grundläggande granskning av den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med 
redovisning av åtgärder, senast 2021-05-31. 
 
Ordförande Tomas Bergsten föredrar sammanfattningen av 
revisionsrapporten och förslaget till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01 
Revisionsrapport daterad 2021-02-17 
Missiv daterat 2021-02-17 
Förslag till yttrande daterat 2021-04-15 

Beslut 
1. Att anta förslaget till yttrandet och översända det till respektive 

kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorer i Leksands kommun och Rättviks kommun 
Kommunfullmäktige, Leksands kommun 
Kommunfullmäktige, Rättviks kommun
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Leksand 2021-04-15 

Gemensam nämnd för Vuxenutbildning  

Leksands och Rättviks kommuner 

 

Yttrande över fördjupad grundläggande granskning 

KPMG har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, utfört en fördjupad grundläggande 
granskning av den gemensamma nämnden för vuxenutbildning. Denna granskning har identifierat ett 
antal områden där förbättringsmöjligheter gällande styrning, uppföljning och kontroll föreligger. Här 
följer nämndens yttrande över granskningen enligt revisionens begäran. 

Vuxenutbildningen i Leksand och Rättviks kommuner har under de senaste åren genomgått en 
omfattande utveckling av verksamheten. Den har vuxit kraftigt och har, under 2020, påbörjat arbetet 
med att etablera ett lärcentrum. 

För att säkerställa att samarbetet mellan kommunerna fortlöper på ett sätt som är fördelaktigt och 
tydligt för båda parter, togs beslut i nämnden i februari 2020 om att inleda en utredning med syfte 
att utvärdera ett antal punkter i samarbetet där budgetprocessen såväl inom nämnden som 
rapportering till respektive kommun ingår. Resultat av utredningen väntas under våren 2021. Det har 
dock försenats något då den pågående pandemin ställt stora krav på vissa av de ingående resurserna. 

Nämnden kommer att, med resultatet av ovan nämnda utredning som grund, inleda ett arbete med 
tydliggörande av processer och förväntade beslut gällande såväl budget och dess uppföljning som 
måluppfyllelse. I samband med detta arbete kommer revisionsrapportens rekommendationer och 
slutsatser att tillföras listan på tydliggöranden som behöver göras.  

 

 

 

Gemensamma nämnden för Vuxenutbildning i Leksands och Rättviks kommuner 

gm Tomas Bergsten, ordförande 
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Leksands kommun 
Revisorerna 2021-02-17 

Gemensam nämnd inom vuxenutbildning 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Fördjupad grundläggande granskning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en fördjupad 
grundläggande granskning av den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Uppdraget ingår i revis-
ionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om den gemensamma nämnden inom vux-
enutbildning har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte har en ändamålsenlig led-
ning och styrning. Nämnden kan inom alla granskade områden stärka sitt planerings- och uppföljningsar-
bete i syfte att undvika en ineffektiv verksamhet samt att undvika att allvarliga fel begås. 

Vi bedömer att nämnden bör stärka sitt arbete med verksamhetens mål i syfte att säkerställa att nämnden 
följer ansvars- och attestreglementet, att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt att säkerställa att åtgärder vidtas i syfte att nå satta mål. Vidare bedömer vi att nämnden 
bör vara mer aktiv i målarbetet och förutsätts ta fram egna mål. 

Vi kan konstatera att nämnden får en muntlig rapportering av det ekonomiska läget på varje sammanträde. 
Vi kan även konstatera att det finns svårigheter i att prognostisera det ekonomiska utfallet då stor del av 
deras verksamhet finansieras i efterhand. Vidare konstaterar vi att det prognostiserade underskottet år 
2020 inte har hanterats av beslutade åtgärder från politiskt håll, utan har hanterats av tjänstepersoner. Vi 
anser att nämnden behöver stärka sin ekonomiska uppföljning. Uppföljningen bör vara skriftlig både avse-
ende den ekonomisk situation och prognos för helåret. Vidare anser vi att nämnden måste agera i de fall 
budgetavvikelser identifieras i uppföljningsarbetet under löpande år. 

Vi kan konstatera att nämnden år 2020 saknar en internkontrollplan. Utifrån det som framgår av intervjuer 
och styrdokument bedömer vi att nämnden behöver stärka sitt arbete med den interna kontrollen. Vi ser en 
risk i att avsaknaden av en internkontrollplan kan innebära svårigheter för nämnden att säkra en effektiv 
förvaltning samt att undvika att det begås allvarliga fel, vilket i sin tur kan generera att verksamhetens 
ändamålsenlighet försämras. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att: 

- Säkerställa efterlevnad av styrdokument. 

Tillse att verksamhetsmål årligen fastställs i nämnden och att nämnden är delaktig i framtagandet 
av målen. 

- Säkerställa att målen återrapporteras till nämnden och att nämnden vidtar åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse. 

- Tillse att en internkontrollplan årligen antas och att nämnden är delaktig i riskanalysarbetet. 

- Säkerställ att uppföljningen av den interna kontrollen återrapporteras till nämnden och att nämn-
den vidtar åtgärder vid noterade brister. 
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- För att stärka den ekonomiska uppföljningen säkerställ att nämnden vid sammanträdena mottar en 
skriftlig ekonomisk uppföljning. 

Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 
2021-05-31. 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en fördjupad 
grundläggande granskning av den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning.  

Syftet med granskningen är att bedöma om den gemensamma nämnden inom 
vuxenutbildning har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte har 
en ändamålsenlig ledning och styrning. Nämnden kan inom alla granskade områden 
stärka sitt planerings- och uppföljningsarbete i syfte att undvika en ineffektiv 
verksamhet samt att undvika att allvarliga fel begås.  

Vi bedömer att nämnden bör stärka sitt arbete med verksamhetens mål i syfte att 
säkerställa att nämnden följer ansvars- och attestreglementet, att verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt att säkerställa att 
åtgärder vidtas i syfte att nå satta mål.  Vidare bedömer vi att nämnden bör vara mer 
aktiv i målarbetet och förutsätts ta fram egna mål. 

Vi kan konstatera att nämnden får en muntlig rapportering av det ekonomiska läget på 
varje sammanträde. Vi kan även konstatera att det finns svårigheter i att prognostisera 
det ekonomiska utfallet då stor del av deras verksamhet finansieras i efterhand. Vidare 
konstaterar vi att det prognostiserade underskottet år 2020 inte har hanterats av 
beslutade åtgärder från politiskt håll, utan har hanterats av tjänstepersoner. Vi anser att 
nämnden behöver stärka sin ekonomiska uppföljning. Uppföljningen bör vara skriftlig 
både avseende den ekonomisk situation och prognos för helåret. Vidare anser vi att 
nämnden måste agera i de fall budgetavvikelser identifieras i uppföljningsarbetet under 
löpande år.  

Vi kan konstatera att nämnden år 2020 saknar en internkontrollplan. Utifrån det som 
framgår av intervjuer och styrdokument bedömer vi att nämnden behöver stärka sitt 
arbete med den interna kontrollen. Vi ser en risk i att avsaknaden av en 
internkontrollplan kan innebära svårigheter för nämnden att säkra en effektiv förvaltning 
samt att undvika att det begås allvarliga fel, vilket i sin tur kan generera att 
verksamhetens ändamålsenlighet försämras. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

- Säkerställa efterlevnad av styrdokument. 

- Tillse att verksamhetsmål årligen fastställs i nämnden och att nämnden är 
delaktig i framtagandet av målen.  

- Säkerställa att målen återrapporteras till nämnden och att nämnden vidtar 
åtgärder vid bristande måluppfyllelse.  

- Tillse att en internkontrollplan årligen antas och att nämnden är delaktig i 
riskanalysarbetet.  

- Säkerställ att uppföljningen av den interna kontrollen återrapporteras till 
nämnden och att nämnden vidtar åtgärder vid noterade brister.  
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- För att stärka den ekonomiska uppföljningen säkerställ att nämnden vid 
sammanträdena mottar en skriftlig ekonomisk uppföljning.   
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en fördjupad 
grundläggande granskning av den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning 
som följer av god revisionssed. Av god revisionssed framgår att granskningen ska vara 
så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för 
samtliga nämnder och styrelser. Revisorerna ska genom sin granskning pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Enligt nämndens reglemente är nämndens uppgifter bland annat:  

− Alla frågor som ankommer på nämnden i enlighet med ”Avtal om samverkan i 
gemensam nämnd inom vuxenutbildning” mellan Leksand och Rättviks 
kommuner,  

− skollagens regler om vuxenutbildning innebärande  
dels kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå  
dels särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå  
och dels utbildning i svenska för invandrare,  

− uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen, 

−  utveckla former för nätbaserad undervisning, 

− utveckla samverkan med arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden och 
näringslivet, 

− utveckla samverkan inom Dalawux,  

− utveckla samverkan med högskolan och andra aktörer inom privat och offentlig 
sektor,  

− övriga uppgifter i Skollagen och skolförordningen vad avser vuxenutbildning.  

 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning har skapat förutsättningar för tillräcklig 
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

Granskningen kommer att besvara följande revisionsfrågor:  

— Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag?  
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— Har nämnden säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering avseende 
verksamhetens ekonomi och resultat?  

— Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen (2017:725) 

— Tillämpbara interna regelverk och avtal 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av underlag från nämnden 

— Intervju med  

- Ordförande för Gemensam nämnd inom vuxenutbildning 

- Vice ordförande för Gemensam nämnd inom vuxenutbildning 

- Rektor 

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Organisation 

Den gemensamma nämnden inom vuxenutbildning inrättades år 2013 efter att Leksand 
och Rättviks kommun kommit överens om att utöka samverkan gällande 
vuxenutbildningen. Enligt den organisatoriska uppbyggnaden i Leksands kommun så 
är nämnden placerad direkt under kommunfullmäktige och består av 6 ordinarie 
ledamöter jämnt fördelat mellan kommunerna. 

Mellan kommunerna upprättades ett avtal som reglerar ansvarsfördelning mellan 
kommunerna och hur exempelvis uppsiktsplikt, budget, lokaler & administrativ service 
ska hanteras. Av avtalet framgår att Leksand står som värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. Enligt § 13 så ska 
nämnden behandlas som övriga nämnder i Leksands kommun.  

Det framgår även av avtalet att kommunstyrelsen i Leksands kommun har enligt KL 6 
kap 1 § en uppsiktsplikt över den gemensamma nämnden samt att kommunstyrelsen i 
Rättviks kommun har rätt att få ta del av vad som framkommer vid denna insyn. 

Under 2020 har frågan lyfts gällande att se över avtalet för den gemensamma 
nämnden. Bakomliggande orsaker är bland annat att det saknas riktlinjer för 
ekonomiska justeringar, användning av lokaler samt att man anser att det har skett 
samhälleliga förändringar som ser annorlunda ut jämfört med när avtalet upprättades.  

Utöver avtalet så har Leksands kommun upprättat ett reglemente för den 
gemensamma nämnden. Av reglementet framgår, utöver nämndens arbetsform, vilka 
uppgifter som den gemensamma nämnden har. Nämnden ska i enlighet med 
värdkommunens ekonomiska styrprinciper redovisa till respektive kommunfullmäktige 
hur verksamheten bedrivs och utvecklas samt det ekonomiska utfallet.  

Då nämnden har Leksand som värdkommun och ska behandlas som övriga nämnder 
så är de styrdokument utöver avtal och reglemente för gemensam nämnd för 
vuxenutbildning inhämtade från Leksands kommun. 

3.2 Målstyrning 

Av ansvars- och attestreglementet framgår att varje nämnd har det yttersta ansvaret för 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat. 
Det innebär ansvar för såväl kortsiktiga som långsiktiga åtaganden, liksom ansvar för 
att verksamheten följer kommunövergripande mål och policys.  

Tidigare år har tjänstepersoner, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges samt 
utbildningssektorns satta mål, utformat förslag mål för vuxenutbildningen som 
inkluderas i verksamhetsplanen. I samband med att nämnden antar planen så har man 
därmed fastställt målen. 

I intervju med förtroendevalda samt tjänsteperson framgår att man inför år 2020 inte 
har satt egna mål i nämnden utan nämnden ingår i utbildningssektorns mål. Av 
utbildningssektorns sektorplan framgår vilka av kommunfullmäktiges mål som 
verksamheten har brutit ned och gjort mätbara för verksamhetsåret 2020. 
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Utbildningssektorn har indikatorer som är kopplade till sin verksamhet med syftet att nå 
kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna bedöms via målnivåer som är fastställda utifrån 
varje enskild indikator.  

Bilden nedan är hämtad från bildningssektorns sektorplan och visar sektorns mål 
rörande vuxenutbildning.  

 

I delårsrapporten presenteras  måluppfyllelsen för utbildningssektorn:  
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Nämnden har enligt protokollen inte vidtagit några åtgärder i syfte att nå en ökad 
måluppfyllelse gällande andelen som kommit i egen sysselsättning efter avslutad 
utbildning. Enligt rapporten beror det till stor del på den rådande Corona-situationen att 
man år 2020 inte når 100 % gällande elever på yrkesvux som kommit i egen 
sysselsättning, vilket har uppnåtts tidigare år. 

I intervju med  rektor för vuxenutbildningen framgår att uppföljning av måluppfyllelse 
genomförs på varje sammanträde i samband med punkten systematiskt 
kvalitetsarbete. I början av året presenteras vilka åtgärder som planeras att vidtas i 
syfte att förbättra arbetsmiljön, vilket även är en indikator i utbildningssektorns 
sektorplan. I övrigt så saknas information gällande målen under punkten systematiskt 
kvalitetsarbete i protokollen.  

Dokumentet Verksamhetsplan saknas en riskbedömning av nämnden utifrån att inte nå 
de satta målen.  

Vid intervjuer framkommer att ingen systematisk uppföljning av målen lämnats av 
nämnden till kommunstyrelsen. En muntlig rapportering av verksamheten har lämnas 
av nämndsordförande vid kommunstyrelsens sammanträden under året.  

Gällande uppföljning och rapportering av nämndens arbete till Rättviks kommun 
framgår av intervju att det finns en osäkerhet gällande om det genomförs. Tidigare har 
tjänstepersoner själva bjudit in sig till kommunstyrelsens sammanträde i Rättvik i syfte 
att rapportera om nämndens arbete.  
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3.2.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att nämnden år 2020 inte har antagit egna verksamhetsmål, utan 
ingår i utbildningssektorns mål. Ett av de mål som presenteras i sektorplanen 
inkluderar vuxenutbildningen och av målets indikatorer så är det fem som omfattar 
vuxenutbildning. Vi bedömer att nämnden bör stärka sitt arbete med verksamhetens 
mål i syfte att säkerställa att nämnden följer ansvars- och attestreglementet, att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt att 
säkerställa att åtgärder vidtas i syfte att nå satta mål.  Vidare bedömer vi att nämnden 
bör vara mer aktiv i målarbetet och förutsätts ta fram egna mål.  

3.3 Ekonomistyrning 

Av ansvars- och attestreglementet för Leksands kommun framgår att varje nämnd har 
det yttersta ansvaret för tilldelad budget och för att fastställa en internbudget.  

Den gemensamma nämnden för vuxenutbildning har fastställt en internbudget för år 
2020 utefter den tilldelade rambudgeten. Den ekonomiska uppföljningen sker under 
punkten ekonomi på samtliga sammanträden genom en muntlig genomgång av 
tjänsteperson. Under punkten redogörs även för de olika statsbidragen som 
verksamheten ansöker finansiering från.  

Det framgår av intervjuer att det finns svårigheter med att prognostisera nämndens 
ekonomiska utfall då vuxenutbildningens verksamhet till stor del finansieras av statliga 
medel i efterhand. Verksamheten söker statligt medel först efter att man har genomfört 
sin verksamhet och vet därför inte i förväg hur stor del av finansieringen som kommer 
täckas av statliga bidrag. I syfte att förhindra att nämnden går med ett underskott vid 
årets slut har nämnden medvetet varit sparsam i det fall att statliga medel inte täcker 
hela finansieringen.  

Av intervju framgår att rapportering till kommunstyrelsen i Leksand gällande nämndens 
ekonomiska läge genomförs av verksamhetsekonomen. Kommunstyrelsen i Leksand 
har en stående punkt där ekonomin rapporteras. Även om gemensam nämnd för 
vuxenutbildning organisatoriskt ligger direkt under kommunfullmäktige så rapporteras 
nämndens ekonomiska läge via utbildningsutskottet till kommunstyrelsen.  

På nämndens sammanträde i november rapporteras att nämndens ekonomiska 
prognos för helåret är ett budgetunderskott om 750 tkr. Det framgår av protokollet samt 
intervjuer att tjänstepersoner  utan uppdrag från nämnden vidtog åtgärder i syfte att nå 
en budget i balans. Åtgärderna innebar att neka de elever som ansökt till ej 
lagstadgade utbildningar. De elever som ansökt till utbildningar som bedrivs i egen regi 
samt lagstadgade utbildningar har beviljats en plats. Av protokoll samt intervjuer 
framgår att nämnden inte fattat något beslut gällande underskottet, utan lägger 
informationen till handlingarna. Åtgärderna har därmed endast hanterats av 
tjänstepersoner. Det framgår även att kommunstyrelsen inte har diskuterat 
underskottet med nämnden. Nämndens resultat för år 2020 blev -300 tkr.  
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3.3.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att nämnden får en muntlig rapportering av det ekonomiska läget på 
varje sammanträde. Vi kan även konstatera att det finns svårigheter i att prognostisera 
det ekonomiska utfallet då stor del av deras verksamhet finansieras i efterhand. Det 
framgår att nämnden arbetar för att nå ett ekonomiskt överskott i det fall att finansiering 
uteblir från statligt håll i syfte att utfallet inte ska hamna på ett underskott. Vidare 
konstaterar vi att det prognostiserade underskottet år 2020 inte har hanterats av 
beslutade åtgärder från politiskt håll, utan har hanterats av tjänstepersoner. Vi anser att 
nämnden behöver stärka sin ekonomiska uppföljning. Uppföljningen bör vara skriftlig 
både avseende den ekonomisk situation och prognos för helåret. Vidare anser vi att 
nämnden måste agera i de fall budgetavvikelser identifieras i uppföljningsarbetet under 
löpande år.  

3.4 Intern kontroll 

Den interna kontrollen har sin utgångspunkt i de för verksamheten satta målen och 
därefter bedöma och hantera de risker som finns för att målen inte uppnås.  

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll framgår att nämnderna ska inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna 
ska även genom den interna kontrollen säkerställa att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.  

Av reglementet framgår även att kommunen använder sig av sektorplaner i arbetet 
med att informera den politiska ledningen om hur arbetet med kommunfullmäktiges mål 
fortskrider samt att identifiera vilka risker som föreligger för att målen inte ska kunna 
uppnås.  

Av dokumentet Kvalitetsredovisning 19 och Verksamhetsplan 20 framgår att den 
gemensamma nämnden för vuxenutbildningen arbetar med en internkontrollplan, men i 
intervju med tjänsteperson framgår att nämnden år 2020 inte har fastställt någon 
internkontrollplan.  

3.4.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att nämnden år 2020 saknar en internkontrollplan. Utifrån det som 
framgår av intervjuer och styrdokument bedömer vi att nämnden behöver stärka sitt 
arbete med den interna kontrollen. Vi ser en risk i att avsaknaden av en 
internkontrollplan kan innebära svårigheter för nämnden att säkra en effektiv förvaltning 
samt att undvika att det begås allvarliga fel, vilket i sin tur kan generera att 
verksamhetens ändamålsenlighet försämras. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden inte har 
en ändamålsenlig ledning och styrning. Nämnden kan inom alla granskade områden 
stärka sitt planerings- och uppföljningsarbete i syfte att undvika en ineffektiv 
verksamhet samt att undvika att allvarliga fel begås.  
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:  

- Säkerställa efterlevnad av styrdokument. 

- Tillse att verksamhetsmål årligen fastställs i nämnden och att nämnden är 
delaktig i framtagandet av målen.  

- Säkerställa att målen återrapporteras till nämnden och att nämnden vidtar 
åtgärder vid bristande måluppfyllelse.  

- Tillse att en internkontrollplan årligen antas och att nämnden är delaktig i 
riskanalysarbetet.  

- Säkerställ att uppföljningen av den interna kontrollen återrapporteras till 
nämnden och att nämnden vidtar åtgärder vid noterade brister.  

- För att stärka den ekonomiska uppföljningen säkerställ att nämnden vid 
sammanträdena mottar en skriftlig ekonomisk uppföljning.   
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