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Datum

2022-09-21

Kommunstyrelsen
Lotta Arnesson

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Måndagen 2022-10-03 kl 13:00

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare
Förslag: Viktor Zakrisson (S)

2 Kommundirektören informerar 2022
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2022/373

3 Utskottsordföranden informerar 2022
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2022/374

4 Delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos – 
2022
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson, informerar.
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2022/1155

5 Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta avtal för Dalarnas samverkan och stödstruktur 
    2023-2026 avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård.

2022/1009
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6 Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn 2021.
2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022.

2022/1034

7 SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlänga den gemensamma finansieringen av
    ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
    verksamheter till och med 2024.

2022/482

8 Leksand Vatten AB - Dagvattenstrategi och riktlinje för 
Leksands kommun
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Anta dagvattenstrategi och riktlinje. 

2022/892

9 Fjärrundervisning - Leksands gymnasium
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom 
    moderna språk vilket utgör ca 1% av gymnasiets utbildning. 
   Beslutet gäller läsåret 2022-2023.

2022/883

10 Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten mål nr 3017-22
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet.

2016/716

11 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
särskilt boende
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2022/421

12 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2022/423
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13 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 - 
ordinärt boende
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2022/1051

14 Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen avseende årsredovisning 2021 för 
    Dalarna Holding AB.

2022/791

15 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 
    protokoll och listor per den 3 oktober 2022.

2022/9

16 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2022/375

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

§ 36 Dnr 2022/1009

Avtal Dalarnas samverkan och stödstruktur 2023-2026

Beskrivning av ärendet

Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 

och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 

för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 

fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 

låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 

bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 

dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 

nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 

sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 

fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 

och unga m.fl.).

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 

och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 

respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 

detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 

sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 

samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 

stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 

samverkan mellan kommunerna i ett län.

Sedan 2010 har det pågått ett arbete med en regional samverkans- och 
stödstruktur i Dalarna. En regional ledningsstruktur skapades mellan 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens högsta företrädare inom det 
tidigare kommunalförbundet Region Dalarna. Utvecklingsarbetet skedde i 
regionala utvecklingsgrupper (RUG) som bildades i takt med att de statliga 
överenskommelserna tilldelade länen utvecklingsmedel inom olika områden. 
”RUGarna” fick en tematisk indelning som t.ex. RUG äldre, RUG missbruk, 
RUG barn och unga etc. RUGarna bestod av representanter från båda 
huvudmännen men även Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna var 
representerade i några av grupperingarna. Efter att de statliga 
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

överenskommelserna upphörde beslutade dåvarande Region Dalarnas 
Direktion i juni 2014 att rekommendera medlemmarna att fatta beslut om en 
långsiktig gemensam ekonomisk finansiering av en regional stödstruktur. 
Samtliga medlemmar fattade detta beslut. Ett första avtal tecknades för 
perioden 2015-2018. Avtalets konkreta innebörd var att man gemensamt 
finansierade fem utvecklingsledartjänster inom verksamheten. 

Gällande samverkansstrukturen beslutades att RUGarna skulle avvecklas och 
att utvecklingsarbetet företrädesvis skulle bedrivas i arbetsgrupper med 
tidsbegränsade och avgränsade uppdrag. Tydligare rapport- och 
förankringsvägar skulle finnas och beredning av ärenden skulle utvecklas för 
att säkerställa att ledningsstrukturerna fick tydliga underlag att kunna fatta 
beslut utifrån. För att även fortsättningsvis tillhandahålla en stabil grund för 
ett gemensamt regionalt samverkansarbete föreslogs en fast budgeterad 
verksamhet som inte skulle vara beroende av nationella medel. Det föreslogs 
då en grundfinansiering om fyra gemensamt finansierade 
utvecklingsledartjänster samt att en chefstjänst för verksamheten skulle 
tillsättas. Grundbemanningen i form av utvecklingsledartjänsterna skulle 
vara anställda i regionen och verksamheten skulle organiseras som en 
fristående enhet inom dåvarande hälso- och sjukvårdsenheten. Ett avtal 
tecknades för perioden 2018-2022 där man återigen fastslog vikten av en 
långsiktig gemensam finansiering men där finansieringen omfattande tre 
utvecklingsledartjänster. Avtalet föranledde vidare att en chef skulle 
anställas och att tre nya utvecklingsledartjänster skulle utlysas. 

RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna. 

Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet.

Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier.

Sektorns/avdelningens bedömning

Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 

vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 

är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 

utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 

av kunskapsstyrningen i verksamheterna. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-20

Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Anta förslaget till avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 

2023-2026.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-07-20
Referens

Dnr 2022/  

Sociala sektorn
Ulrika Gärdsback, 80651
ulrika.gardsback@leksand.se

Nytt avtal för Dalarnas regionala samverkans- och 
stödstruktur 2023-2026

Beskrivning av ärendet

Sedan 2010 har det pågått ett arbete med att utveckla regionala samverkans- 

och stödstrukturer (s.k. RSSer) för kunskapsutveckling inom socialtjänsten 

och den näraliggande hälso- och sjukvården i Sverige. En nationell plattform 

för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten togs 

fram utifrån en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Plattformen 

låg till grund för flera överenskommelser som sammantaget syftade till att 

bidra till att skapa regionala samverkansstrukturer mellan kommunerna och 

dåvarande landsting, för att stödja en evidensbaserad praktik och därigenom 

nå god kvalitet inom socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 

sjukvården. Överenskommelserna omfattade utvecklingsmedel som 

fördelades över åren inom olika verksamhetsområden (äldre, missbruk, barn 

och unga m.fl.).

De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar således på länsnivå 

och är utformade efter de förutsättningar och behov som föreligger inom 

respektive län. Det yttersta syftet för stödstrukturerna är emellertid 

detsamma, nämligen att bidra till utvecklingen och tillämpningen av en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten och den näraliggande hälso- och 

sjukvårdens verksamheter. RSS ska vidare stödja huvudmännen i deras 

samverkan och utgöra en arena för lokala prioriteringar och strategier. RSS 

stödjer därvid både samverkan mellan kommunerna och regionen samt 

samverkan mellan kommunerna i ett län.

Sedan 2010 har det pågått ett arbete med en regional samverkans- och 
stödstruktur i Dalarna. En regional ledningsstruktur skapades mellan 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens högsta företrädare inom det 
tidigare kommunalförbundet Region Dalarna. Utvecklingsarbetet skedde i 
regionala utvecklingsgrupper (RUG) som bildades i takt med att de statliga 
överenskommelserna tilldelade länen utvecklingsmedel inom olika områden. 
”RUGarna” fick en tematisk indelning som t.ex. RUG äldre, RUG missbruk, 
RUG barn och unga etc. RUGarna bestod av representanter från båda 
huvudmännen men även Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna var 
representerade i några av grupperingarna. Efter att de statliga 
överenskommelserna upphörde beslutade dåvarande Region Dalarnas 
Direktion i juni 2014 att rekommendera medlemmarna att fatta beslut om en 
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långsiktig gemensam ekonomisk finansiering av en regional stödstruktur. 
Samtliga medlemmar fattade detta beslut. Ett första avtal tecknades för 
perioden 2015-2018. Avtalets konkreta innebörd var att man gemensamt 
finansierade fem utvecklingsledartjänster inom verksamheten. 

Gällande samverkansstrukturen beslutades att RUGarna skulle avvecklas och 
att utvecklingsarbetet företrädesvis skulle bedrivas i arbetsgrupper med 
tidsbegränsade och avgränsade uppdrag. Tydligare rapport- och 
förankringsvägar skulle finnas och beredning av ärenden skulle utvecklas för 
att säkerställa att ledningsstrukturerna fick tydliga underlag att kunna fatta 
beslut utifrån. För att även fortsättningsvis tillhandahålla en stabil grund för 
ett gemensamt regionalt samverkansarbete föreslogs en fast budgeterad 
verksamhet som inte skulle vara beroende av nationella medel. Det föreslogs 
då en grundfinansiering om fyra gemensamt finansierade 
utvecklingsledartjänster samt att en chefstjänst för verksamheten skulle 
tillsättas. Grundbemanningen i form av utvecklingsledartjänsterna skulle 
vara anställda i regionen och verksamheten skulle organiseras som en 
fristående enhet inom dåvarande hälso- och sjukvårdsenheten. Ett avtal 
tecknades för perioden 2018-2022 där man återigen fastslog vikten av en 
långsiktig gemensam finansiering men där finansieringen omfattande tre 
utvecklingsledartjänster. Avtalet föranledde vidare att en chef skulle 
anställas och att tre nya utvecklingsledartjänster skulle utlysas. 

RSS Dalarna utgörs idag av Avdelningen för hälsa och välfärd inom Region 
Dalarna och sedan 2021 ingår avdelningen i Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och den nya Enheten för ledningsstöd och strategi. 
Enheten utgör en stödenhet för regionens hälso-och sjukvård och inom 
enheten inryms även Avdelningen för kunskapsstyrning och Avdelningen för 
god och nära vård. Placeringen för RSS jämte dessa avdelningar är mycket 
gynnsam utifrån RSS arbete och uppdrag med kunskapsstyrning och god och 
nära vård. Avdelningen är tydliggjord som fristående aktör inom 
organisationen såtillvida att man enbart arbetar på uppdrag av kommunerna 
och regionen i samverkan, eller enbart på uppdrag av kommunerna. 

Gällande ledningsstrukturerna (numera Välfärdsrådet (politisk samverkan) 
och Länsnätverket för förvaltningschefer, Länschefsnätverket (samverkan 
tjänsteledning) har styrdokument fastställts som tydliggör respektive organs 
uppdrag, roll, ansvar och mandat. Länschefsnätverket utgör beredande organ 
till Välfärdsrådet.

Förslaget är att det kommande avtalet ska omfatta en gemensam finansiering 
av fyra utvecklingsledartjänster med 1 mkr/per tjänst/år. Det kommer därvid 
inrymma lön och arbetsgivaravgifter, OH-kostnader, kompetensutveckling 
m.m. Beloppet kan även skapa ett mindre utrymme, en ”buffert”, som RSS 
kan nyttja till gemensamma aktiviteter mellan kommunerna och regionen 
som t.ex. konferenser och seminarier.

Sektorns/avdelningens bedömning

Då avtalets innehåll godkänns av Länschefsnätverket och även Välfärdsrådet 

vilka rekommenderar länets kommuner och Regionen att teckna detta avtal 

är sektorn mycket positiv till förslaget och ställer sig bakom avtalsförslaget 
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utifrån den samverkan- och stödstruktur som finns och som är en viktig del 

av kunskapsstyrningen i verksamheterna. 

Finansiering

Inom sektorns ram och i jämförelse av kostnaderna fördelat per kommun 

enligt nuvarande avtal (2022) med ett nytt avtal från och med 2023 (med en 

utökning till fyra tjänster och en årlig kostnad om 2 mkr för kommunerna 

gemensamt blir det en ökning för sektorn från 68 106/år till 110 548/år. 

Förslag till beslut

1. Anta förslaget till avtal för Dalarnas samverkan- och stödstruktur 

2023-2026.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-20

Tjänsteskrivelse från Avdelningen Hälsa och Välfärd - Nytt avtal för 
Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur 2023-2026

Slutligt beslut skickas till

Socialchef, Ulrika Gärdsback

Region Dalarna Avdelningen för Hälsa och Välfärd, Tanja Mårtensson
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

§ 32 Dnr 2022/1034

Patientsäkerhetsberättelse 2021 sociala sektorn

Beskrivning av ärendet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Jonathan Wigert, informerar om 
patientsäkerhetsberättelse 2021 för sociala sektorn.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse, daterad 2022-03-01
Powerpointpresentation, daterad 2022-08-30

Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse sociala sektorn 2021 

2. Fastställa mål, strategier och utmaningar för 2022. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen 

��



Patientsäkerhetsberättelse

för Leksands kommun

År 2021                     

 

Datum 20220301
Ansvarig för innehållet 
Teresia Karlsson, Verksamhetschef enligt HSL
Jonathan Wigert, MAS 
Helena Sandberg, MAR
Diarienummer
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Inledning

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

Vårdgivaren, Socialnämnden i Leksands kommun, är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, i vilket ingår att vårdgivaren ska planera, leda 
och kontrollera verksamheten så att kravet på god och säker vård kan upprätthållas enligt 
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30). 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
 

Källa: 
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024”
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SAMMANFATTNING
Årets har präglats av att minska spridningen av covid 19 med stor påverkan på kommunens 
vård och omsorg. Framför allt har belastningen på ordinarie personal, chefer och ledning varit 
stor på grund av bristande personalkontinuitet, smittspårning, hemkarantän, vaccinations-
uppdrag och användande av skyddsutrustning mm. Nya rutiner har kommit fortlöpande som 
sedan ska implementeras i verksamheterna
Att den kommunala vården till stort är beroende av baspersonalens kunskap, information och 
kommunikation blir väldigt tydligt i tider när det är brist på personal eller när många är nya i 
yrket.

Utbildningsuppdrag och utvecklingsarbete har till stor del fått stå tillbaka men fler steg mot 
förbättringar har ändå genomförts.

Utbildningar har fortlöpande skett i vård i livets slut, inkontinens och vårdhygien.

På ledningsnivå har det påbörjats planering utifrån nationella omställningen till Nära vård 
med fokus på tidiga insatser och personcentrerad vård.
Arbetet med ledningssystemet är och ska vara ständigt - rutiner har följt upp, uppdaterats och 
tillkommit/ersatts.

Ett viktigt arbete är att fortsätta uppmärksamma förebyggande insatser med hjälp av de 
riskbedömningsinstrument vi har. Riktade insatser för att öka kunskap om strukturerad 
dokumentation kommer också underlätta, effektivisera och säkerställa vårdinsatserna. Vi 
behöver även än mer öka följsamhet till de rutiner och riktlinjer som finns i kommunen. Ett 
sådan arbete som redan påbörjats behöver fortsätta under 2022.
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD

För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det 
nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande 
förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 

Engagerad ledning och tydlig styrning 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på alla 
nivåer. 

Övergripande mål och strategier

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 §

En säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.
Ingen patient ska drabbas av vårdskada inom vård och omsorg

Utifrån de brister som beskrevs i patientsäkerhetsberättelsen 2020 fattades beslut om 
målområden för 2021 som verksamheterna ska förbättra och utveckla som ett led i att stärka 
patientsäkerheten.

Flera av de åtgärder och aktiviteter som var planerade utifrån mål och strategier för 
patientsäkerhetsarbetet 2021 har inte genomförts. Utifrån situationen som varit under 
pandemiåren föreslår medicinskt ansvariga att 

mål och strategier för 2022 ska delvis vara samma som under 2021. 

- Förbättra kvalitén av vården vid livets slut
- Fortsätta utveckla arbetssätt med riskbedömningar senioralert med vårdplaner
- Ökad livskvalité för personer med demenssjukdom
- Öka följsamhet av nationella riktlinjer och ordinerade åtgärder av legitimerade 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter
- En välfungerande avvikelseprocess för att minska avvikelser inom kommunens 

verksamheter

Under 2021 har målen för hälso- och sjukvården anpassats till att minska smittspridning och 
allvarlig sjukdom av covid-19.

Strategierna har bestått av:

� Smittspårning, säkerställa basala hygienrutiner och rätt användning av 
skyddsutrustning

� Vaccinering och informera om vikten av vaccination
� Tillräcklig bemanning av legitimerade och omvårdnadspersonal med reell kompetens.
� Tidiga insatser genom samverkan i god och nära vård.

Särskild redovisning av arbetet som vidtagits under pandemin för att förhindra smittspridning.

� Alla medarbetare har genomgått utbildning i basala hygienrutiner och säker- på och 
avklädning av personlig skyddsutrustning

� Skapat organisation för skyddsutrustning
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� Samtliga verksamheter har genomfört riskanalyser kopplat till pandemin. Dessa har 
handlat om risk för smittspridning, användandet av skyddsutrustning och kunskap om 
följsamhet till basala hygienrutiner samt risker vid låg bemanning

� Regelbundet har hygienombud, sjuksköterska och enhetschef fått utbildning i Covid-
19 rutiner, palliativ vård vid Covid-19 

� Personalen har erbjudits reflektionstillfälle
� Separata träffar med skyddsombud och MAS
� Separata träffar med hygienombud och MAS
� Alla medarbetare inom SÄBO, ORDBO och LSS har fortlöpande gått utbildning i 

covid-19 rutiner.
� För att säkerställa kompetensen för sommarvikarier under sommaren tog man fram en 

checklista och ett dokument ansvarsförbindelsen för påskrift att man tagit del av
� Egenkontrollplaner för basala hygienrutiner har tagits fram för alla verksamheter
� Kohortvård har tillämpats, Det vill säga medarbetare på äldreboendena har arbetat 

enbart med misstänkt eller konstaterat smittade och inte med övriga hyresgäster för att 
minska risk för smittspridning, 

� För brukare i hemtjänsten som misstänkts för eller har konstaterad Covid-19 har ett 
särskilt hemtjänstteam inrättats 

� Förstärkt upp med sjuksköterskor på boenden där det har funnits en stor spridning
� Sedan mars månad har Länsstyrelsen, regionen, smittskydd, vårdhygien alla Masar i 

länet och verksamhetschefer HSL haft avstämningar varje vecka, för att samverka 
kring frågor gällande det aktuella läget med Covid-19 och skyddsutrustning

� Regelbunden information till anhöriga om gällande rutiner
� Informationsmaterial från rehab om kontakt och åtgärder vid långvarigt sängläge har 

uppdaterats och spridits till verksamheterna.

Organisation och ansvar

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1

Leksands kommuns socialnämnd är utsedd vårdgivare av huvudmannen Kommunstyrelsen. 
Under året har verksamhetschef för Hälso- och sjukvård, Särskilda boenden och ordinärt 
boende slutat och enhetschef för hälso- och sjukvård är tillika verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård. Ny avdelningschef för särskilt boende LSS samt avdelningschef för ordinärt boende 
har tillsats. MAR har from nov 2020 anställts med 30%. MAS avslutar sin anställning efter 
två år i tjänst och ny vikarierande MAS har påbörjat introduktion 2021. Hälso- och 
sjukvårdsenheten består av enhetschef, 33 SSK, 5 AT och 5 FT samt tre undersköterskor.

Verksamhetschef enligt HSL

Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård och är egna vårdgivare, ska ha en 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det övergripande 
ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. Det sker bland annat genom att kvalitetssäkra verksamhetens 
processer och rutiner, organisera och bemanna verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att 
utrymme skapas för lokalt förbättringsarbete och genom att analysera och hantera 
verksamhetens risker, avvikelser och synpunkter/klagomål. Verksamhetschefen har det 
övergripande ansvaret men kan inte bestämma över de reglerade arbetsuppgifter medicinskt 
ansvariga har. Samarbetet mellan verksamhetschef och medicinskt ansvariga är centralt och 
utgör formellt den högsta medicinska ledningen för verksamheter som bedriver kommunal 
hälso- och sjukvård.
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Medicinskt ansvariga

Ansvaret för medicinskt ansvariga regleras i hälso- och sjukvårdslagen samt hälso- och 
sjukvårdsförordningen och innebär ett särskilt medicinskt ansvar för att: 

- Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso-och sjukvård av god kvalitet inom 
kommunens ansvarsområde

- Patienten får den hälso-och sjukvård som läkare och annan legitimerad personal 
ordinerat

- Journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
- Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten.
- Det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för läkemedelshantering, rapportering av 

händelser. Att kontakta läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal när en patients 
tillstånd fordrar det

Medicinskt ansvariga utövar sitt ansvar bland annat genom att fastställa riktlinjer och 
styrdokument för hur hälso- och sjukvården ska utföras, utvärdera och kontrollera 
verksamhetens kvalité och vara ett stöd för verksamheterna i kvalitéts- och förbättringsarbete 
kopplat till patientsäkerhet. Medicinskt ansvariga ansvarar även för att utreda och vid behov 
anmäla allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). För att lägga grunden för en god patientsäkerhetskultur i verksamheten krävs 
ett nära samarbete mellan verksamhetschef HSL och medicinskt ansvariga. Medicinskt 
ansvariga har inom sitt ansvarsområde samma ansvar för verksamheter som bedriver hälso- 
och sjukvård i egen regi och för externa utförare.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska tillsammans med verksamhetschefen 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för 
ledningssystemet. Hon/han ska planera, styra, kontrollera, dokumentera samt redovisa arbetet 
med verksamhetens kvalitet och säkerhet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska se till att författningar är kända och efterlevs samt 
utfärda rutiner och instruktioner utifrån de krav som ställs på verksamheten. Avvikelser ska 
rapporteras och vid en händelse som medfört allvarlig vård skada, eller kunnat medföra 
allvarlig vård skada, görs bedömningen om den ska anmälas till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, enligt lex Maria. 

Avdelningschef 

Avdelningschef har det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet i verksamheten 

och att verksamheten ska hålla en god kvalitet med hög patientsäkerhet och samtidigt vara 

kostnadseffektiv. De ansvarar också för att enhetschefer har tillgång till de resurser som krävs 

för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att riktlinjer och rutiner som verksamhetschef HSL och medicinskt 
ansvariga fastställt är väl kända i verksamheten. Enhetschef ansvarar för att kontinuerligt 
arbete med systematiskt kvalitetsarbete genom att följa och analysera enhetens resultat av 
egenkontroller, riskanalyser och avvikelsehantering samt resultat från kvalitetsregister. Visar 
dessa processer att det finns brister i verksamheten ansvarar enhetschefen för att leda 
förbättringsarbete. Enhetschefen är också ansvarig för att tillsammans i teamet skapa lokala 
rutiner i sin verksamhet som är upprättade med övergripande riktlinjer som grund. 
Enhetschefen är ansvarig för att hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs 
för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
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Medarbetare 

Alla medarbetare ska aktivt medverka i och bidra till utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet som ska vara en integrerad del i den dagliga verksamheten. Det görs genom 
att riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården följs samt genom att uppmärksamma 
och rapportera händelser som har lett till eller hade kunnat leda till en vårdskada. Men också 
genom att aktivt vara delaktiga i förbättringsarbeten och uppföljningar av verksamhetens 
kvalitet. 

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor ansvarar med sin legitimation för att 
hälso- och sjukvården följer vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen för 
verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Personal som utför delegerade eller fördelade hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av 
arbetsterapeut, fysioterapeuter eller sjuksköterska är hälso- och sjukvårdpersonal och har det 
särskilda yrkesansvar som följer av att arbetsuppgifterna tillhör verksamhetsområdet hälso- 
och sjukvård.

Funktioner med spetskompetens – del av kompetensstyrning 

Inom vårdgivaren Leksands kommun finns hälso- och sjukvårdspersonal med 
specialistkompetens eller annan spetskompetens med uppdrag att driva utveckling inom olika 
områden. Dessa funktioner har stor betydelse för att upprätthålla kvalitet och kompetens i 
verksamheterna och är ett viktigt stöd för ledning, chefer och samtliga medarbetare för en god 
och säker vård. Funktion och uppdrag beskrivs nedan.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterska har specialistkompetens inom området äldre och demens och har i 
uppdrag att kvalitetssäkra vården och omsorgen till personer med demenssjukdom. 
Konsultations uppdrag med handledning i individärenden där klinisk bedömning och 
utredningen ingår, utbildningsinsatser på olika nivåer samt utveckling av arbetsmetod med 
BPSD-registret som plattform, är huvdelar av arbetsuppgifter. Demenssjuksköterskan driver 
nätverk för alla enheters utsedda BPSD-registratorer för att säkerställa kompetens och 
utveckling av arbetssättet. Demenssjuksköterskan är stjärninstruktör och ska utbilda enligt 
Stjärnmärkt, en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. En 
verksamhet blir stjärnmärkt och certifieringen följs kontinuerligt upp och säkerställer att 
personalen har god kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. 
De har ett särskilt uppdrag att följa upp personer som har fått en demensdiagnos men som inte 
vill eller behöver ha kontakt med kommunal hälso- och sjukvård i syfte att arbeta 
förebyggande och säkerställa att dessa personers behov av insatser och åtgärder följs upp. 

Demenssjuksköterskan är del i en referensgrupp för demensvård. Gruppens syfte är att 
verksamhetsförankra vidareutveckling för att kvalitetssäkra vården och omsorgen för personer 
med demenssjukdom genom att vara en länk mellan verksamheter, demensteamet och 
ledning. I referensgruppen finns en tvärprofessionell kompetens av olika yrkeskategorier från 
olika verksamhetsområden; vård- och omsorgsförvaltningen, myndighetsverksamheten och 
regionen.

Rehabilitering och habilitering

Inom kommunens ansvar ska vi ha ett rehabiliterande förhållningssätt. En kulturförändring 
från institutionens behov till den enskilde individen behov är grunden för det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. Att motivera och stödja den enskilde till att bibehålla och återfå 
förmågor för självständighet och delaktighet ökar den enskildes självkänsla mm. Det är också 
en förutsättning för att specialiserad rehabilitering ska ge resultat.
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Rehabilitering innebär insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån individens behov och förutsättningar, återvinner eller behåller 
bästa möjliga funktionsförmåga och skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Habilitering är motsvarande för person med medfödd eller tidig 
funktionsnedsättning.

Rehabiliteringsutredning ingår i all hälso- och sjukvård oavsett förlopp och ska vid behov 
samplaneras i team och resultera i en personcentrerad plan. Rehabiliteringsbehoven har en 
tendens att försvinna i den befintliga hälso- och sjukvårdsorganisationen i Dalarna och 
behovet av att samordna insatser är stort.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån ett rehabiliteringsperspektiv för: 
personer som bor i särskilt boende, personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS 
och Sol. och inte själva eller med assistans/ledsagare kan ta sig till regionens 
rehabiliteringsverksamhet.

För person i ordinärt boende är det tröskelprincipen som är utgångsläget men rehabiliteringen 
ska enligt överenskommelse utföras i den miljö där behandlingen ger bäst effekt. 
Utgångspunkten är alltid patientens behov och situation. Det finns en strävan att 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter i större utsträckning ska utföra individuella 
rehabiliteringsinsatser för en förbättrad kvalité och patientsäkerhet.

Kommunen har ett rehabiliteringsansvar på primärvårdsnivå och alla medborgare har utifrån 
behov samma rätt till specialiserade rehabiliteringsinsatser. Vårdbegäran för konsultation och 
utredning på specialiseradnivå skrivs av kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Inom kommunens rehabilitering arbetar personal med uppdrag att utbilda i 
förflyttningskunskap. Tillsammans har de ansvar för att organisera, planera och genomföra 
utbildningar. De ska även kontinuerligt utvärdera och förbättra befintligt förflyttningskoncept. 
På detta sätt säkerställer arbetsgivaren patientsäkerheten och arbetsmiljön vid manuella 
förflyttningar och förflyttning med personlyft och andra hjälpmedel. Förflyttningskonceptet 
innehåller olika delar, bland annat en obligatorisk utbildning för all personal som ska arbeta 
med vårdnära arbete.

Diabetessjuksköterska

Diabetessjuksköterskas roll har förtydligats under 2021 med ansvar för att höja kompetensen 
säkra vård och behandling inom diabetesvården.

Samverkan för att förebygga vårdskador

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3

För att nå en sömlös vård utan avbrott för den enskilde krävs och genomförs samverkan med 
fler vårdaktörer både internt och externt.

En kvalitetssäkringsmodell genom programområden på nationell, regional och lokal nivå har 
tillskapats. Under 2021 har kommunerna medverkat i några av Regionen Dalarnas lokala 
programområden, LPO. Bland annat programområden Primärvård, Äldres hälsa och 
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. De två senare med representation från 
Leksandskommun.

Stöd och samarbete med Regionens patientsäkerhetsavdelning har saknats under 2021. 

Intern samverkan 

- Teammöten
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- Brukare/patient och deras anhöriga/närstående och legala ställföreträdare.
- Förtroendevalda mellan myndighetsutövning och utförarna 
- Mellan verksamhetsområdenas olika enheter

Extern samverkan 

Covid-19 mm

Ett informationsutbyte mellan smittskydd, vårdhygien, chefsläkare och MAS/MAR 
har fortsatt hållits ihop av länsstyrelsen Dalarna under 2021. 

Hjälpmedelshantering

Region Dalarna och Dalarnas kommuner har en gemensam nämnd för hantering av 
hjälpmedel – Hjälpmedel Dalarna. En organisation för samverkan och delaktighet på olika 
nivåer är upprättad. MAR medverkar i Medlemsråd och Beredningsgrupp hjälpmedel.

Nätverk för medicinskt ansvariga

Under året har nätverket Medicinskt ansvariga i länets kommuner sammankallats 
varannan vecka till webbaserat samverkansmöte. Fokus har varit att samordna och samverka 
kring de frågor som varit aktuella utifrån pandemin, så som rutiner för att förhindra 
smittspridning, samordning av skyddsutrustning, provtagning, besöksförbud, mm. Dessa 
möten har ersatt ordinarie nätverksträffar som vanligtvis hålls ca 8 heldagar per år. Nätverket 
är styrgrupp och får kontinuerligt stöd av vårdutvecklare från Högskolan.

Visamsamverkan

- Samverkansmodell för planering och informationsöverföring mellan och inom region 
och kommun. Modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitén som ett beslutstöd 
inför ställningstagande om läkarkontakt behövs.

Visam beskriver hur verksamheten ska arbeta med beslutstöd SBAR och samordnad 
individuell plan och säker utskrivning. Visam modellen har aktualiserats igen under vintern.

Samverkan vid utskrivning från slutenvården

I januari 2018 började ”Lagen om samverkan vid utskrivning” gälla och därefter blev 
utskrivningsprocessen från sjukhus annorlunda. Vårdbegäran skulle ske digitalt eller via 
primärvården. Då bland annat läkemedelslistorna inte gick att dela mellan huvudmän digitalt 
så används faxen i processen fortfarande ur patientsäkerhetssyfte, även vårdbegäran. 

Ingen mätning av vårdbegäran har gjorts under 2021.

Samarbetet med primärvården har stärkts under pandemin, vi har inbokade möten varje vecka.

- Samverkansavtal angående läkarbemanning för kommunens särskilda boende har 
uppdaterats under året

- Avtal med smittskyddsenheten sektion för vårdhygien har uppdaterats under året
- Samverkansavtal finns mellan Leksands kommun och DHC (Dalarnas 

hjälpmedelcenter).

Folktandvården

Avtal om uppsökande verksamhet och munhälsobedömning. Vid den uppsökande 
munhälsobedömningen ges instruktioner till patient och omvårdnadsvårdpersonal/anhörig. 
Denna instruktion är den praktiska delen av den munvårdsutbildning som ges till all 
vårdpersonal. Kommunen ansvarar för att aktuell omvårdnadsvårdpersonal är närvarande. 
Samtidigt upprättas en individuell munvårdsplan, som skall finnas tillgänglig för berörd 
personal.
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Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Överenskommelsen rehabilitering, habilitering och hjälpmedel som uppdaterats, har i 
samverkan implementerats på bred front via uppdrag av länschefsnätverket. MAR har 
medverkat i planering, utförande och uppföljning av insatsen.

Rehabilitering i Dalarna

Samverkan med Regionens slutenvårdsrehabilitering som påbörjades 2020 för att 
säkra vårdkedjan och kunskapsöverföring i samband med Covid-19 har fortsatt. Samverkan 
har gett fler positiva effekter för samplanering och kommer fortsätta även 2022 med glesare 
intervall.

Informationssäkerhet

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 §

Vi har en bra driftstatus av journalsystemet Procapita/Life Care. De mindre avbrotten har inte 
orsakat någon skada utan främst skapat irritation. Verksamhetssystemet ökar 
patientsäkerheten genom att dokumentation finns tillgänglig mobilt och fler personal kan ta 
del av viktig dokumentation på rätt plats i rätt tid. På särskilt boende har nu legitimerad 
personaldirektåtkomst till omvårdnadspersonalens hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

Vi har IT beredskap på obekväm arbetstid.  

Vi är fortsatt producenter i NPÖ, Nationell patientöversikt. 

Loggkontroll

Loggning har skett under året av verksamhetschef HSL samt MAS. För att kombinera 
systematisk och viss slumpmässighet när loggposter väljs ut har vi valt att under 2021 
kontrollera loggar den sista dagen varje månad. Vi har även tittat slumpmässigt på en viss 
patients uppgifter samt på en viss anställd. Inget avvikande har kunnat ses. En utveckling av 
loggkontrollerna behöver ske.

Granskning av dokumentation sker enligt en mall några veckor under året. 

En god säkerhetskultur 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur som 
främjar säkerhet. 

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har i början av 2021 påbörjat 
inventering enligt nationell handlingsplan det jobbet behöver fortsätta och 
med större representation från verksamheten. Teamsamverkan och 
strukturerade riskbedömningar som följs upp är något som vi frekvent lyfter och påminner om 
i verksamheterna.

Nedanstående åtgärder har skett under året

- Att internt och externt samarbeta sker vid utskrivningsprocessen 
- Att alla särskilda boenden fortsätter med teammöten där arbetet med IGP, 

riskbedömningar, levnadsberättelse och avvikelser alltid tas upp
- Att tydligare upprätta, uppdatera och följa upp vårdplaner.
- Lyfta upp och diskutera svaren från efterlevandeenkäten med legitimerade och 

ombudsrollerna i palliativ vård 
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Patienten som medskapare 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och de 
närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är 
välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten bemöts 
med respekt skapar tillit och förtroende. 

Generellt gäller för samtliga verksamheter och alla medarbetare att 
samarbeta med patienter och anhöriga. Det gäller i det dagliga arbetet att lyssna på och ta 
hänsyn till anhöriga som en expertresurs. Att vara uppmärksam och lyhörd på anhörigas olika 
behov som kan ändras över tid. Vi ska ge tydlig information om vad som finns att tillgå och 
samverka med övriga verksamheter. 

När en person flyttar in på boende finns rutiner och stödmaterial för inflyttningssamtal och 
vårdplanering för att lära känna den enskilde, dennes anhöriga och planera för den vård och 
omsorg som personen har behov av. Syftet är att insatserna ska utföras så att de tillfredsställer 
de behov som finns och på det sätt som den enskilde önskar. Uppföljning av planeringen görs 
kontinuerligt. I samband med att en händelse utreds som kan innebära risk för eller allvarlig 
vårdskada informeras alltid den enskilde och vid behov även anhöriga. De informeras också 
om händelsen anmäls vidare till IVO eller annan myndighet för vidare utredning (lex Maria), 
vad utredningen visat och vilka åtgärder man vidtagit.

Anhöriga ska erbjudas kunskaper om den sjukdom/funktionsnedsättning som den närstående 
har. Vi ska erbjuda tydlig information om vart stöd, vård och omsorg finns. De ska kunna 
känna trygghet med vården och omsorgen för den närstående. De ska bemötas med respekt, 
vänlighet och intresse överallt där de kommer i kontakt med vård- och omsorgsgivare. 

För att anhöriga ska kunna ges stöd är det viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad i 
verksamheten. Samverkan med anhöriga är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet om 
patienten vill och har gett sitt medgivande. På vår korttidsverksamhet hålls alltid en 
vårdplanering innan utskrivning där patient är i fokus och alltid medverkar. 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 § 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan 
innefatta jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, i jämförelse 
med andra verksamheter, nationella och regionala uppgifter.

Egenkontroller

Syfte är att enhetscheferna får en bild av hur rutiner efterlevs och att de vid behov kan sätta in 
åtgärder där brister framkommer. Egenkontrollerna har även ett värde i sig, då 
egenkontrollerna håller frågan om rutiner levande i verksamheterna 

Basalhygien rutiner och covid-19 rutiner

Samtliga verksamheter anger att genomgång av basala hygienriktlinjer och covid-19 rutiner 
har utförts och att det är säkerställts att alla har skrivit under ansvarsförbindelsen. 
Enhetschefer uppger att de ser förbättradkunskap och bättre följsamhet till basal hygien och 
covid-19 rutiner.

Allt fler verksamheter har regelbundet använt vårdhygiens utarbetade filmer om basal hygien 
och skyddsutrustning.
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Enhetscheferna säger att medarbetarna har blivit bättre på att påminna varandra om basala 
hygienrutiner och covid-19 rutiner. Medarbetarna upplever att den regelbundna 
egenkontrollen gör att efterlevnaden av rutiner ökar. Egenkontrollerna tas upp på APT och 
verksamhetsmöten.

Inga handlingsplaner har upprättats utan de åtgärder som krävts har åtgärdats omedelbart efter 
genomförd självskattning. Alla medarbetare inom hemtjänsten har fått personliga visir, egna 
ryggsäckar som innehåller munskydd, tvål, pappersservetter och handsprit.

Egenkontrollerna har resulterat i att rutiner för punktdesinfektion har upprättats samt 
säkerställt att medarbetare har tillgång till materiel för att upprätthålla basala hygienrutiner 
inne i lägenheterna.

Det som noterats är att det varit svårt med avstånd i mötesrum, personalrum och i bilarna när 
man åker fler än två personer i samma bil. Alla uppmanas att använda visir under bilfärden 
när man samåker och måltidsmiljön har anpassats för personalen i personalrum

Inom SÄBO har det upprättats rutiner för vem som har ansvaret för ”spritturen” dvs vem 
ansvarar för extra desinfektion av handtag, ledstänger, matbord och att vi håller avstånd till 
varandra.

Kohortvård har införts inom alla verksamheter för att stoppa smittspridningen.

Årlig egenkontroll av Basala hygienrutiner och covid-19 rutiner.

Egenkontroll som enhetschef och hygienombud på en mer övergripande nivå kommer att 
fastställas av medicinskt ansvariga under våren 2021.

Hygienrond 

En gång per år ska enhetschef tillsammans med hygienombud utföra hygienrond. Det 
framkommer inte i resultat från verksamheten om man genomfört hygienrond och inga 
resultat presenteras. 

Enhetschefer tillsammans med medicinskt ansvariga behöver skapa ett strukturerat arbetssätt 
för hygienrond.

PPM-BHK (punktprevalensmätning av basal hygien och klädregler) 

Den nationella mätningen PPM-BHK mäter följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler via observationsstudie. Den är avsedd som stöd i arbetet med att uppnå hög 
följsamhet till basal hygien. Under 2021 har verksamheterna haft möjlighet att delta i 
nationella mätningar med anledning av pandemin vilket medicinskt ansvariga uppmanat till. 
Dock har endast några få av alla verksamheter genomfört mätningen och ingen privat 
utförare. Mätningen görs varje år v11-12.

Analys

Basala hygienrutiner kommer fortsättningsvis att vara ett av de prioriterade områdena för 
egenkontroll under 2022. Återkommande självskattningar och observationer av 
omvårdnadspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner behöver genomföras för att 
säkerställa följsamhet till basal hygien.

Verksamheterna bör under 2022 arbeta med Socialstyrelsens ”Stöd i arbetet med basala 
hygienrutiner” samt att personal genomför Socialstyrelsens webbutbildning: “Basala 
hygienrutiner i vård och omsorg” som riktar sig till kommunal personal inom hemtjänst och 
särskilt boende enligt Sol. och LSS. Beslut är dessutom fattat om att alla verksamheter i 
äldreomsorgen som berörs av SOSFS 2015:10 ska delta i nationella punktprevalensmätningar 
(PPM-BHK) samt delta i Folkhälsomyndighetens mätning Svenska HALT.
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Journalgranskning

MAS genomförde under våren och hösten granskning av hälso-och sjukvårdens 
journaldokumentation gällande den palliativa omvårdnaden av avlidna patienter.

Resultatet av granskningen visade att uppföljning av åtgärder och måluppfyllelse i vårdplaner 
saknas, inaktuella vårdplaner avslutas inte alltid - uppföljning saknas ofta av både 
legitimerade och baspersonal - tydlig beskrivning av vad, hur, när, vem och uppföljning 
saknas ofta. Enligt granskningen framgår det att det skett fördröjning innan sjuksköterskor 
kontaktade anhöriga och läkare. Vården har lämnats till omvårdnadspersonal att höra av sig 
om patienten tillstånd försämrats, alla enheter har palliativa ombud med hög kompetens.

Journalgranskningen är inte diarieförd.

Under 2022 föreligger ett uppdämt utbildningsbehov i dokumentation och hälso-och 
sjukvårdsprocessen. Det finns även ett fortsatt behov av att utbilda omvårdnadspersonal i att 
dokumentera direkt i fördelade vårdplaner samt fortsatt dialog mellan yrkesgrupperna där 
gränsdragning mellan hälso- och sjukvårds- och social dokumentation behöver tydliggöras.

Sammantaget kan sägas att patientjournalerna har innehållit de uppgifter som behövs för en 
”God och säker vård”

Tilläggas ska till granskning att det under våren var en svår situation utöver det vanliga. 
COVID-19 drabbade verksamheten och därav även utgjorde en kraftig belastning på 
verksamheten och den omvårdnad som man i vanliga fall kan ge med gott resultat.

Positivt är att några verksamheter själv kan se att de fått en mer systematisk uppföljning och 
ser vinster i att genomföra kollegiala journalgranskningar som egenkontroll.

Palliativvård

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som riktar sig till vårdgivare som 
vårdar människor i livets slut. Den sista veckan i livet beskrivs genom att sjuksköterskan som 
vårdat en avliden besvarar ett antal frågor. Oavsett sjukdom är målet i Leksands kommun att 
alla som dör en förväntad död ska kunna känna trygghet, vara smärtlindrad, lindrad från 
övriga symtom som illamående, andnöd eller oro och ha ordinerade läkemedel vid behov. Att 
få vårdas där man vill vara, inte behöva vara ensam samt veta att de närstående får det stöd 
dom behöver är viktigt. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska ta fram statistik ur palliativregistret regelbundet och 
presentera denna på verksamhetsmöte för legitimerad personal. Ansvariga sjuksköterskor för 
palliativ vård ska analysera statistiken och lyfta fram förbättringsområden som vi ska arbeta 
mera med. Ingen redovisning av resultat har skett systematiskt för enhetschefer, 
sjuksköterskor och palliativa ombuden på de särskilda boendena. 

För att kunna kvalitetssäkra vården i livets slut har vi förutom statistik från palliativa registret 
skickat ut en enkät till alla efterlevande. Den visar att man som närstående i mycket stor 
utsträckning är nöjd med vården, informationen och bemötandet från omvårdnadspersonal, 
sjuksköterska och läkare. 

Vi erbjuder alltid ett efterlevandesamtal några veckor efter dödsfall. Vi har ett bestämt 
tillvägagångssätt för hur ett efterlevandesamtal ska genomföras. Rutinen är känd och har inte 
använts av sjuksköterskor på särskilda boenden på grund av Pandemin. Det är oklart om 
någon verksamhet har gjort detta under pandemin.

Vi använder NVP det är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en 
enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att 
vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara 
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Teamarbete och planering av den palliativa vården i ett nära samarbete mellan legitimerad 
personal och baspersonal är en framgångsfaktor men att det ibland är svårt att få till på grund 
av begränsad tid för teamsamverkan.
Sjuksköterskans och läkares roll och ansvar måste tydliggöras och det behöver säkerställas att 
läkare alltid genomför brytpunktsamtal i samband med medicinsk bedömning om palliativ 
vård. Det behövs ett länsövergripande arbete med att se över struktur och arbetssätt för både 
kommun och region för att kunna bedriva god palliativ vård där ett multiprofessionellt 
teamarbete är kärnan. 
Under våren han inte legitimerad personal initiera och utföra NVP.

Goda exempel/utvärdering av den palliativa vården vid covid-19 från palliativa ombud
Edshultgården.

En kvalitativsammanställning som beskriver hur omvårdnadspersonal arbetat på 
vårdavdelning och ansvarat för vård och omvårdnad av de äldsta äldre i sina 
demenssjukdomar som många gånger varit svårt psykiskt belastade, multisjuka och sjuka i 
Covid-19.

Vårdsituationen har anpassats utifrån ett personcentrerat synsätt och förhållningssätt, ett gott 
bemötande och KASAM, känsla av sammanhang där tillvaron är begriplig och hanterbar med 
meningsfullhet och livskvalitet, för våra äldre och för deras anhöriga och närstående.

Varje unik människa har fått sina behov tillgodosedda då omvårdnadspersonalen inför varje 
arbetspass haft en mycket god kommunikation och dialog om vilka vård och 
omvårdnadsåtgärder som ska prioriteras och åtgärdas. Omvårdnadspersonalen har dagligen 
läst och följt riktlinjer och förhållningssätt om basala handhygienrutiner, använt den 
skyddsutrustning som funnits tillgängliga och arbetat med kommunikation och dialog med vår 
närmaste chef för att förtydliga information från våra olika myndigheter om vilka regler 
riktlinjer och förhållningssätt som ska gälla. Den skyddsutrustning som funnits tillgänglig har 
varit i första hand tvål, vatten och handsprit, ett förtydligande i att hålla avstånd till varandra, 
handskar, förkläde, visir och munskydd samt instruktioner och information samt utbildning 
och fortbildning i hur, när, var och varför skyddsutrustning och vårdåtgärder ska följas, 
dokumenteras och rapporteras.

Vidare har omvårdnadspersonal byggt vård och omvårdad kring våra boenden med Covid- 19 
med att hålla dom som varit sjuka åtskilda från de boenden som inte varit sjuka eller burit på 
smitta, Leksands kommun har arbetat med Covid- 19-team som bara arbetat med patienter 
och boenden med en konstaterad smitta för att minska risken för att sprida smitta ytterligare. 
Omvårdnadspersonalen har delat och fördelat arbetsuppgifter på ett sådant sätt så att de av 
våra äldre som varit sjukast i Covid- 19, olika demenssjukdomar, varit mest psykiskt 
belastade och multisjuka har fått tillgång till behörig omvårdnadspersonal med adekvat 
kunskap och kompetens.

Det har också lagts mycket arbete kring om man som omvårdnadspersonal arbetat med Covid- 
19 smitta och konstaterad sjukdom, då har omvårdnadspersonalen haft ett gott samarbete med 
sin närmaste chef. Detta för att inte sprida smitta och för att följa myndigheters 
rekommendationer om att stanna hemma vid minsta symtom. I personalgruppen av 
omvårdnadspersonal har arbetat med kommunikation och dialog om hur och på vilket sätt, 
samt varför det är och har varit så viktigt att omvårdnadspersonalen även på fritiden följt olika 
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myndigheters rekommendationer. Detta för att minska risken för att sprida smitta och riskera 
främst våra äldres hälsa.

För att kvalitetssäkra vård och omvårdnad, har omvårdnadspersonalen fört en daglig dialog 
och kommunikation med ansvarig sjuksköterska, sin närmaste chef samt att MAS, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska funnit tillgänglig och anträffbar för att vägleda stödja och svara på 
frågeställningar uppkommit på vägen. Omvårdnadspersonalen har dokumenterat och 
kvalitetssäkrat våra äldres behov av vård och omvårdnad utifrån gällande regler och riktlinjer 
från Sol. och HSL samt Socialstyrelsen.

Resultat och analys efterlevande enkät

Upplevde du att du som närstående fick möjlighet att vara delaktig i den mån du önskade 
under din anhörigs sista tid i livet.

Namn Antal %

Inte alls 1 4,2

I liten utsträckning 3 12,5

I stor utsträckning 7 29,2

Bästa tänkbara 13 54,2

Total 24 100

Fick du som närstående tillräckligt med stöd/information under vårdtiden

Namn Antal %

Inte alls 1 4,3

I liten utsträckning 4 17,4

I stor utsträckning 10 43,5

Bästa tänkbara 8 34,8

Total 23 100

Fick du som närstående tillräckligt med stöd efter dödsfallet

Namn Antal %

Inte alls 0 0

I liten utsträckning 4 16,7
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I stor utsträckning 8 33,3

Bästa tänkbara 12 50

Total 24 100

Min närstående fick lindring av de symtom som sjukdomen uppvisade

Namn Antal %

Inte alls 2 9,1

I liten utsträckning 1 4,5

I stor utsträckning 8 36,4

Bästa tänkbara 11 50

Total 22 100

Fick du som närstående samtala med din anhörigs läkare under sista tiden

Namn Antal %

Inte alls 7 28

I liten utsträckning 5 20

I stor utsträckning 7 28

Bästa tänkbara 6 24

Total 25 100

Analys

Aldrig har en efterlevande enkät blivit så viktig som under pandemin. Den är en viktig 
kvalitativkälla som vi kommer att analyser mera noggrant med palliativa ombuden och ta 
lärdom av. 
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De flesta fall sker när man är ensam
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Statistiken för aktiviteter vid fallet är liknande som tidigare år.

De flesta rapporterade fall sker på särskilt boende.

Behovet av att minska fallhändelser fanns med som mål utifrån tidigare riskanalys och behov 
utifrån den mängd avvikelser som rapporteras.

Fall behöver åtgärdas på fler nivåer och fokus på tidiga insatser resulterade i att personer som 
söker larm erbjuds ett fallförebyggande hembesök av arbetsterapeut

Rehabombud ändrades till hjälpmedelsombud och aktivitetsvärdar

Cyklar för aktivt och passiv medverkan är inköpta till SÄBO, rutin skrivs och följs upp
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Läkemedel

De flesta avvikelserna sker dagtid, men också en relativt stor del kvällstid.
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Vårdgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa inom dessa områden. 

Det är i nuläget svårt att göra några analyser av resultatet av de förebyggande vårdinsatserna 
eftersom processen har ändrats. I samband med granskningar framkommer det att personalen 
inom särskilt boende upplever att Senior Alert är ett stöd i det förebyggande arbetet. En del av 
det förebyggande arbetet är att utreda och stärka personens egna resurser för att bibehålla 
funktionalitet att vara självständig.

Oberoende av årets pandemi har man inom sociala sektorn lyckats skapa vissa förutsättningar 
för ett förebyggande arbetssätt med strukturerat tvärprofessionellt samarbete med 
riskbedömning och uppföljning av åtgärder integrerat med övrig genomgång av patienternas 
hälsotillstånd och rapporterade händelser (avvikelser). 

Resultatet riskbedömningar har inte registrerats under pandemin i Senior Alert men 
riksbedömningsblanketten har använts som stöd i det förebyggande arbetet. 

Dokumentation och uppföljning av planer i journal är ett viktigt stöd i arbetet.

Stärka analys, lärande och utveckling 

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande arbetet inom hälso- 
och sjukvården. När resultaten används för att förstå vad som bidrar till säkerhet, 
hållbarhet, önskvärd flexibilitet och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så 
att kvaliteten och säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.

Avvikelser

PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5

Alla medarbetare är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. All personal ska rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra 
en vårdskada. 

Den som upptäcker en händelse ska direkt ta kontakt med tjänstgörande sjuksköterska, annan 
legitimerad personal eller enhetschef, som ska bedöma vilka akuta åtgärder som ska vidtas. 

Händelsen ska dokumenteras i patientens journal och dokumenteras på avvikelseblankett 
snarast. 

Avvikelseblanketten lämnas till enhetschef. Enhetschef ansvarar för att samordna, driva och 
följa upp processen. Allvarliga händelser ska meddelas medicinskt ansvariga för 
ställningstagande.

Det ska noteras om sjuksköterska, arbetsterapeut eller enhetschef kontaktats om händelsen. 
Sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef dokumentera sina delar av utredning, bedömning 
och åtgärder samt uppföljning av åtgärders effekt i procapita. Verksamhetschef enligt HSL 
ansvarar för att verksamheten följer de riktlinjer som finns och att medicinskt ansvariga, utan 
dröjsmål kontaktas vid allvarliga avvikelser. Sammanställning och analys av 
avvikelsehantering ska göras på enhetsnivå samt rapporteras in i procapita i slutet av varje 
månad. Det saknas enhetlig struktur för regelbunden sammanställning och analys av resultat 
av avvikelsehantering.

Under 2021 har ingen Lex Maria anmälan gjorts. 

Klagomål och synpunkter

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6

Synpunkter och klagomål välkomnas, samtliga följs upp och informationen tas på allvar. 
Hanteringen sker skyndsamt och klagomålet eller synpunkten hanteras så nära berörd 

��



28

verksamhet som möjligt. Om brister identifieras vidtas nödvändiga åtgärder. Alla som önskar 
kan lämna synpunkter och klagomål tex patienter, närstående, personal, myndigheter, 
föreningar och andra intresseorganisationer. Information om möjligheten ska finnas på 
kommunens hemsida men bör även delges muntligt vid lämpliga tillfällen. 

Det saknas en enhetlig struktur över synpunkter och klagomål som inkommer till medicinskt 
ansvariga. Inkomna synpunkter och klagomål i kommunens egna system redovisas i 
kvalitetsberättelsen. Inkomna synpunkter och klagomål från IVO och regionen redovisas 
under resultat.

Öka riskmedvetenhet och beredskap 

Alla delar av vården behöver planera för en hälso- och sjukvård som 
flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller långsiktigt förändrade 
förhållanden med bibehållen funktionalitet, även under oväntade 
förhållanden. I patientsäkerhetssammanhang beskrivs detta som resiliens. 

Att praktiskt träna olika metoder och moment i vården ska vara en 
självklarhet. Att även träna att hålla bra möten, teamsamverkan och att göra patienten delaktig 
känns extra viktigt för patientsäkerhet och delaktiga medborgare.

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR

Mål och strategier för 2022 

Övergripande mål: Ingen patient ska drabbas av vårdskada inom vård och omsorg

Hälso- och sjukvårdsansvar:

- att ansvar för ledning och styrning av hälso- och sjukvård tydliggörs hos chefer

Hälso- och sjukvårdsprocessen:

- att förbättra kvalitén av vården vid livets slut
- att fortsätta utveckla arbetssätt med riskbedömningar senioralert och proaktivt arbete 

framför allt i ordinärt boende.
- att ge ökad livskvalité för personer med demenssjukdom
- att öka följsamhet till nationella vårdprogram och generisk modell för rehabilitering av 

legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter
- att utveckla verksamheten inför omställningen Nära vård
- att öka kunskapen om hälso-och sjukvårdprocessens alla steg

Systematiskt kvalitetsarbete

- att dokumentation i vården är strukturerad och ett stöd för ökad patientsäkerhet
- att egenkontroller genomförs regelbundet under året för att följa resultat och planera 

förbättringsarbete
- att kunskapen om avvikelseprocessen utvecklas för att förbättra analys av orsak och 

åtgärder samt uppföljning av effekt
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Kompetensstyrning och kompetensutveckling

- att säkerställa kompetens hos medarbetare för att tillgodose den enskildes behov av 

hälso- och sjukvård

Utmaningar

Utifrån ovanstående mål och strategier behöver verksamheten i samverkan med medicinskt 

ansvariga fortsätta arbetet som påbörjades med handlingsplan föregående år samt följa upp 

effekt av de åtgärder som genomfördes. Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter, ansvariga 

och plan för uppföljning av effekt.

Kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter från 
sjukhusen leder även till att åtgärder för rehabilitering och habilitering i större utsträckning 
behöver utföras i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. I syfte att stärka 
omställningen bör medel inom ramen för utvecklingsområdet användas till kompetenshöjande 
insatser och utvecklade arbetssätt, i detta ingår att stärka samverkan mellan regionerna och 
kommunerna. (från regeringens och SKR:s avtal/ÖK om god och nära vård)

I syfte att stärka kompetensen också hos nya medarbetare kan insatser handla om att erbjuda 

strukturerad introduktion på arbetsplatsen, såsom exempelvis introduktions år för 

nyutexaminerade sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera yrkesgrupper

De största utmaningarna i vård och omsorg nationellt och speciellt i Leksands kommun är att 

bemanna verksamheterna, bemanna med grundutbildad omvårdnadspersonal, bemanna med 

legitimerad personal och att bibehålla kompetens och personal. 
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

§ 35 Dnr 2022/482

SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Styrelsen för SKL 
(nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018: 1. Att 
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023). 2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån 
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 3. Att en uttalad avsikt från 
SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. I kansliets arbete med att ta 
fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023 (punkt 3 
ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. SKR:s kansli kommer 
senast den 1 september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för 
kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande 
inför 2024. Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga

Sektorns/avdelningens bedömning

Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning. Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag 
innebär också möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras 
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten.
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Sammanträdesdatum

2022-08-30

Socialutskottet

Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13

Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11

Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13

Socialutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta förslag från SKR att förlänga rekommendation till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-06-13
Referens

Dnr 2022/482  

Sociala sektorn
Ulrika Gärdsback, 80651
ulrika.gardsback@leksand.se

SKR:s rekommendation om gemensam 
tilläggsfinansiering för stöd till kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023 
(dnr: 18/00295)

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 
den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Styrelsen för SKL 
(nuvarande SKR) beslutade vid sammanträde 14 december 2018: 1. Att 
rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket 
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 
(2020-2023). 2. Att kostnaden fördelas per kommun utifrån 
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift. 3. Att en uttalad avsikt från 
SKL:s styrelse är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. I kansliets arbete med att ta 
fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023 (punkt 3 
ovan), har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande 
rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan 
fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. SKR:s kansli kommer 
senast den 1 september 2022 att återkomma om tillvägagångssätt för 
kommunerna att senast den 1 december 2022 meddela sitt ställningstagande 
inför 2024. Överenskommelsen/rekommendationen redovisas i bilaga

Sektorns/avdelningens bedömning

Sektorn ställer sig bakom förslaget om förlängning av nuvarande 
rekommendation som är att: - Konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan 
tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet. En proposition om 
en ny socialtjänstlag kommer att läggas fram först efter årets val, och det är 
känt att den kommande lagstiftningen innehåller skrivningar som berör 
området kunskapsstyrning. Förslag och beslut om en ny socialtjänstlag 
innebär också möjligheter till fördjupade diskussioner med staten om deras 
långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten.

Finansiering

Beslutet om förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 
2024 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, 
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Leksands kommun

Datum

2022-06-13 Referens

Dnr 2022/482
Sida
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det vill säga 1,95 kr/inv i kommunen/år. Kostnaden för respektive kommun 
påverkas inte av antalet deltagande kommuner.

Förslag till beslut

1. Anta förslag från SKR att förlänga rekommendation till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13

Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-04-11

Information om kommande förslag till förlängning av rekommendation om 
tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst, daterad 2022-05-13

Slutligt beslut skickas till

Socialchef, Ulrika Gärdsback

SKR, Avdelningschef, Kunskapsstyrning socialtjänst
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Sammanträdesdatum

2022-08-25

Samhällsbyggnadsutskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 123 Dnr 2022/892

Leksand Vatten AB - Förslag till dagvattenstrategi och 
riktlinjer för Leksands kommun

Beskrivning av ärendet

Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjer är att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt 
skyfall. Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för 
avledning av dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening 
av smutsigt dagvatten. För att möta krav, behov och förändringar behövs 
gemensamma underlag för involverade parter. Samarbete mellan 
berördaparter behöver fördjupas och formaliseras och ansvarsfördelning 
tydliggöras och bli en del av en kontinuerlig och gemensam process. 
Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat 
med att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands 
kommun. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer för Leksands 
kommun, daterad 2022-05-09.

Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer, daterad 2022-06-08. 

Protokollsutdrag Leksand Vatten Ab § 44, daterad 2022-06-16. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i 
kommunstyrelsen

1. Anta förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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På uppdrag av Leksand Vatten AB 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-09 
Referens 

Dnr: 2022/306 

 

 
 

 

Lisbeth Martinsson Skinnar 

Lisbeth.martinsson@dvaab.se Till:  

Kommunstyrelsen i Leksands kommun 

 

Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer för Leksands 
kommun 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår Kommunstyrelsen i Leksands kommun 
att anta förslaget till dagvattenstrategi och riktlinjer. 

Sammanfattning 

Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjer är att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt skyfall. 

Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för avledning av 
dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening av smutsigt 
dagvatten. För att möta krav, behov och förändringar behövs gemensamma 
underlag för involverade parter. Samarbete mellan berördaparter behöver 
fördjupas och formaliseras och ansvarsfördelning tydliggöras och bli en del av 
en kontinuerlig och gemensam process. 

Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat 
med att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands 
kommun.  

Beslutsunderlag 

- Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer 

Slutligt beslut skickas till 

Leksand Vatten AB, Sektor Samhällsbyggnad. 

Dala Vatten och Avfall AB 
Lisbeth Martinsson Skinnar, VD 
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Beskrivning av strategi, riktlinjer och program avseende 
dagvatten  
 

Dagvattenstrategi 
Dagvattenstrategin tar sin utgångspunkt i kommunens Översiktsplan och VA-
policy. Strategin med kompletterande riktlinjer ger ramar och vägledning för 
hanteringen av dagvatten i kommunen. Dokumentet utgör inte en heltäckande 
strategi för frågeställningar gällande markavvattning och klimatanpassning.                                              

Dagvattenstrategin syftar till att skapa en tydlig och gemensam grund för 
kommunen att använda sig av i de olika frågorna som rör dagvatten. Strategin 
ska användas vid kommunens planering och exploatering av nya områden samt 
vid förtätning och ombyggnation inom befintliga områden. Vissa befintliga 
områden kan behöva prioriteras för åtgärder på grund av exempelvis 
översvämningsrisk, att dagvattnet innehåller höga halter av föroreningar, 
ledningsnät behöver förnyas eller att recipient har behov av åtgärder. 

Genom att tidigt i planprocessen initiera dagvattenfrågan skapas förutsättningar 
för ett bra omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattenstrategin ska aktualiseras en gång per mandatperiod och i samband 
med detta beslutas i Kommunfullmäktige. 
 

Dagvattenriktlinjer 
Med utgångspunkt i kommunens Översiktsplan, VA-policy och 
Dagvattenstrategi syftar dagvattenriktlinjerna till att fungera som vägledning för 
hur kommunen mera i detalj arbetar med hantering av dagvatten. 
Dagvattenriktlinjerna revideras vid behov efter beslut i den gemensamma VA 
gruppen bestående av representanter för funktionerna samhällsplanering, 
bygglov, mark, miljö, gata/park samt vatten och avlopp                                    

Det övergripande målet med dagvattenriktlinjerna är att dagvattenhantering i 
Leksands kommun ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt för att uppnå en god 
ekologisk status i sjöar, vattendrag och för att minimera översvämningsrisken. 

Riktlinjerna ska användas som underlag för hur dagvatten ska hanteras i 
översiktsplan, detaljplaner, vid bygglov, övrig byggnation, anläggande av vägar 
och parkeringsplatser, ombyggnad av dagvattennätet samt översyn av 
nuvarande dagvattenhantering i kommunen. 
 

 

  

 

��



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

  

  

 Dnr. 2022/36 
 

Plats och tid Moskogen, Gillestugan/ Teams 
Torsdag 16 juni 2022, kl. 09:00-11:50 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

 
Per Spik, ordförande 
Elisabet Ingels, vice ordförande 
Mats Rönnblad (ersätter Mats Pettersson) 
Mats Oscarsson § 35-48 
Sara Shahryari, via Teams § 35-40 
 
 
 
 
 

                                

Övriga närvarande Lisbeth Martinsson Skinnar                 VD, AO-chef VA 
Lisa Sirsjö                                           AO-chef Avfall 
Petra Gunnarsson                               Ekonomichef 
Roger Lundkvist                                 Projektledare 
David Nordgren                                 Projektledare § 40 
Karin Hansson                                   Sekreterare 

Justerande Mats Oscarsson 

Paragrafer 35-49 
 
Underskrifter 

 Ordförande 

 

  
 Per Spik  

 Justerande 
  

 Mats Oscarsson  

 Sekreterare 
  

 Karin Hansson  
 
 
  

Transaktion 09222115557471771481 Signerat KH, PS, MO
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 Dnr. 2022/36 
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§ 44 Dagvattenstrategi och riktlinje 

 

Beslut 

Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår Kommunstyrelsen i Leksands kommun att 
anta förslaget till dagvattenstrategi och riktlinjer. 

Sammanfattning 

Syftet med dagvattenstrategin och riktlinjer är att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar hantering och avledning av dag- och dränvatten samt skyfall. 

Allt högre krav ställs vid såväl dimensionering av system för avledning av 
dagvatten och skyfall som val av goda byggmaterial och rening av smutsigt 
dagvatten. För att möta krav, behov och förändringar behövs gemensamma 
underlag för involverade parter. Samarbete mellan berördaparter behöver 
fördjupas och formaliseras och ansvarsfördelning tydliggöras och bli en del av en 
kontinuerlig och gemensam process. 

Tjänstemännen inom sektorn för samhällsbyggnad på Leksands kommun har 
tillsammans med Dala Vatten och Avfall AB under åren 2018 - 2019 arbetat med 
att ta fram en dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för Leksands kommun.  

Beslutsunderlag 

-Förslag till dagvattenstrategi och riktlinje, 2022-05-09 
-Dagvattenstrategi, 2020-01-17 
-Dagvattenriktlinje. 2020-01-17 
-Presentation Dagvatten, Ägarråd nov 2021 
 

Bilaga 
- Förslag till dagvattenstrategi och riktlinjer, 2022-05-09 

Skickas till 

Leksand kommun 

  

Transaktion 09222115557471771481 Signerat KH, PS, MO
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Dagvattenstrategi Leksands kommun 

INLEDNING 
Med utgångspunkt i kommunens Översiktsplan och VA-policy har denna dagvattenstrategi tagits fram. 

Strategin med kompletterande riktlinjer ger ramar och vägledning för hanteringen av dagvatten i 

kommunen. Dokumentet utgör inte en heltäckande strategi för frågeställningar gällande 

markavvattning och klimatanpassning.                             

                                                                          

Dagvattenstrategin syftar till att skapa en tydlig och gemensam grund för kommunen att använda sig 

av i de olika frågorna som rör dagvatten. Strategin ska användas vid kommunens planering och 

exploatering av nya områden samt vid förtätning och ombyggnation inom befintliga områden. Vissa 

befintliga områden kan behöva prioriteras för åtgärder på grund av exempelvis översvämningsrisk, att 

dagvattnet innehåller höga halter av föroreningar, ledningsnät behöver förnyas eller att recipient har 

behov av åtgärder. 

Genom att tidigt i planprocessen initiera dagvattenfrågan skapas förutsättningar för ett bra 

omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattenstrategin ska aktualiseras en gång per mandatperiod och i samband med detta beslutas i 

Kommunfullmäktige. Revideringen ska säkerställa att samtliga delar av strategin är aktuella och att 

tillkommande relevant information lyfts in. Dagvatten är ett kommungemensamt arbete med flera och 

delade ansvarsområden.   

BAKGRUND 
Som dagvatten definieras här, flöden av regn- och smältvatten från bebyggelseområden som når 

recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, genomsläpplig mark, diken och/eller VA-anläggning. 

Med recipienter avses sjöar, vattendrag, mark- och grundvatten som är mottagare av dagvatten. 

På mark som är oexploaterad tränger nederbörd och annat vatten ner i marken men är marken 

hårdgjord genom t ex asfaltering och byggnation rinner vattnet ovanpå genom snabb avledning vilket 

kan förändra den naturliga vattenbalansen.  Är de hårdgjorda ytorna stora ger regn och snösmältning 

upphov till stora vattenvolymer vilket ställer krav på kapacitet i de avledande systemen.  

Med dagvattnet följer föroreningar som ansamlats på ytan och därmed kan dagvatten vara en källa till 

miljöpåverkan. Dagvattnets påverkan på recipienten beror, förutom på dagvattnets innehåll av 

föroreningar, på recipientens egenskaper och på tillrinningsområdets markanvändning. På naturliga 

��



2(5) 
 

marker, utan hårdgjorda ytor, kan vattnet renas delvis naturligt genom att passera ned genom 

jordlagren. 

Kommunen ska ha en beredskap för att hantera konsekvenser av framtida klimatförändringar som kan 

leda till ökande temperatur, ökande nederbörd med högre intensitet och stigande grundvattennivåer 

som följd. För att klara förändringarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som 

domineras av underjordiska ledningar till öppna, ytliga och tröga lösningar som exempelvis diken och 

dammar vilka har bättre förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten. Vattnet 

måste avledas kontrollerat även när det regnar riktigt mycket och dagvattenledningarnas kapacitet 

överskrids. En förtätning av samhällen och ökad andel hårdgjorda ytor, i kombination med mer intensiv 

nederbörd, kommer att medföra ökad risk för lokala översvämningar. Det kan i sin tur leda till bland 

annat skador på byggnader om vi inte möter förändringarna med en väl planerad dagvattenhantering. 

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 
En långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att ta hand om dagvattnet på ett naturligt sätt som 

kännetecknas av infiltration, trög avledning samt en höjdsättning av bebyggelse och markanläggningar 

till skydd mot översvämningar. 

Infiltration, fördröjning och rening av dagvatten kan ske på olika sätt på dagvattnets väg till recipient. I 

figur nedan redovisas en principskiss gällande fördröjnings- och reningskedjan. 

 

 

Ställningstagande 
Med utgångspunkt i principskissen ovan görs följande ställningstagande; 

Dagvatten som uppstår på kvartersmark ska tas om hand inom kvartersmark. På samma sätt ska 

dagvatten som uppstår på allmän platsmark hanteras på allmän platsmark. Omhändertagandet lokalt 

utformas så att i normalfallet 10 mm regn (nederbörd) infiltreras inom fastigheten. Kan infiltration inte 

ske behöver dagvattnet fördröjas. Det är viktigt att fördröjning utrustas med bräddfunktion så att även 

flöden som överskrider 10 mm kan hanteras,10 mm regn motsvarar en volym av 1m3 per 100 m2 

hårdgjord yta. 

 

 

 

Övergripande mål 
En långsiktigt hållbar dagvattenhantering nås genom att arbeta mot tre övergripande mål.  
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ü Hållbar planering 

ü Omhänderta lokalt 

ü Robust dagvattenhantering 

I olika delar av kommunen samt i olika situationer kan olika mål vara prioriterade. En enskild 

bedömning av hur dagvattnet ska hanteras måste utföras inom varje geografiskt område. 

Hållbar planering 

ü I fysisk planering avsätts plats för avledning, utjämning och öppen dagvattenhantering genom att 

tillvarata lokala förhållanden såsom grönområden och låglänta stråk. 

ü Bevara och skapa ytor som kan ha flera funktioner och kan tillåtas översvämmas. 

ü Hänsyn tas till behov och möjligheter att ta hand om och rena dagvatten samt skapa estetiska och 

ekologiska mervärden. 

Omhänderta lokalt  

ü Dagvatten tas om hand så nära källan som möjligt. I första hand genom infiltration och i andra 

hand genom fördröjning på tomt-, kvarters- och allmän platsmark innan avledning till allmän 

dagvattenanläggning. 

ü Krav på fördröjning ställs utifrån nedströms liggande dagvattensystem och mottagande recipients 

känslighet. 

ü Förorenat dagvatten renas så nära källan som möjligt.  

Robust dagvattenhantering 

ü Utforma och anpassa mark, byggnader och gators placering samt höjdsättning så att 

översvämningsskador på allmänna och enskilda intressen undviks.  

ü Avledning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem. 

ü Dagvattenanläggningar planeras utifrån möjligheten till effektivt drift- och underhållsarbete. 

ROLLER OCH ANSVAR 
Ansvaret för dagvattenfrågorna inom kommunen är fördelat på flera olika funktioner.  

                 Källa; Svenskt Vatten P110 

Nedan ges en beskrivning över olika funktioners och aktörers roller och ansvar när det gäller 

dagvatten.  
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Kommunen 
Kommunen har det övergripande ansvaret för den lokala samhällsutvecklingen och därigenom även 

ansvar för att dagvatten omhändertas i befintlig och i ny bebyggelse. Behöver dagvattenhanteringen 

lösas i ett större sammanhang för viss bebyggelse fastställs ett verksamhetsområde för dagvatten. Det 

är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområden, lokala föreskrifter och taxan för brukandet 

av den allmänna VA-anläggningen.  

I rollen som markägare är kommunen själv exploatör och måste då beakta dagvattenfrågorna även ur 

det perspektivet. Kommunen ansvarar för att se till att dagvattenfrågorna (där behov finns) tas med i 

de avtal som tecknas såsom exploaterings- och markanvisningsavtal. 

Samhällsplanering 
Funktionen samhällsplanering ansvarar för planprocessen, med framtagande av översiktsplaner, 

detaljplaner mm. I översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner ska avrinningsvägar, 

avvattningsstråk (lågpunkter i terrängen dit vatten naturligt samlas vid kraftig nederbörd) och 

översvämningskänsliga områden identifieras. I detaljplaneläggning ingår att identifiera behov 

avseende dagvatten och planen kan reglera exempelvis markytans höjdsättning och utformning samt 

byggnaders läge och omfattning. I ansvaret ingår att involvera andra funktionsområden i 

planprocessen och att dagvattenfrågor lyfts upp i ett tidigt skede och på så sätt får en bra lösning. Vid 

planering beaktas avrinningsområdet och inte bara inom planområdet eftersom omkringliggande 

områden kan påverkas. Dagvattenfrågorna och övriga förutsättningar för aktuellt planområde vävs 

samman för att få fram en så bra slutprodukt som möjligt. 

Miljö 
Miljöfunktionen handlägger anmälningar enligt miljöbalken och utövar tillsyn av verksamheter och 

verksamhetsutövares egenkontroll där även dagvattenfrågor ingår. Miljöfunktionen deltar som 

sakkunnig i miljöfrågor i kommunens översikts- och detaljplanearbete och lyfter dagvattenhanteringens 

eventuella miljömässiga påverkan. Det kan t ex finnas fall där marken innehåller föroreningar eller det 

uppstår läckage av farliga ämnen som kan påverka utformningen av dagvattensystemet för att hindra 

föroreningsspridning. 

Vatten och avlopp 
Funktionen för vatten och avlopp ansvarar för och har kunskap om avledning av dagvatten inom av 

kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde där fastigheters dränering, tak- och markytor är 

anslutna. Vatten och avlopp ansvarar för dimensionering, byggande, drift och underhåll av den 

allmänna dagvattenanläggningen inom verksamhetsområden, exempelvis ledningssystem, 

utjämningsmagasin och dammar. Tillhörande utloppsledningar och diken som är direkt kopplade till 

ledningen ingår också i ansvaret.  

Gata och park 
Funktionsområdena Gata och park ansvarar för den allmänna platsmarken inom kommunen (gator, 

parker och grönytor) och har den övergripande kunskapen om förutsättningar för 

dagvattenhanteringen av dessa ytor. 

Funktionsområdet Gata ansvarar för anläggande, drift och underhåll av rännstensbrunnar och 

servisledningar inom allmän platsmark. Gata ansvarar också för gaturenhållning och snöhantering, 

vilket är viktiga verksamheter för att minska dagvattnets påverkan på recipienten. Funktionsområdet 

Park ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar på allmän platsmark park och natur 

som inte ingår i den allmänna dagvattenanläggningen. 
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Övriga aktörer 

Fastighetsägare  

Fastighetsägare är i likhet med kommunen ansvariga för att hanteringen av dagvatten inom den egna 

fastigheten sker på det sätt som anges i lagstiftning, planer och detta dokument. Det gäller till exempel 

funktion, drift och underhåll av infiltrations-, fördröjnings- och reningsanläggningar samt ansvar för 

kvalitet på utgående dagvatten i anslutningspunkten. Fastighetsägaren ansvarar för att avleda 

dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller skadar miljön/recipient/grannarna. 

Detta gäller även hantering och uppläggning av snö. 

Verksamheter 

Dagvatten ingår i verksamhetens egenkontroll. Verksamheten ska ha nödvändiga rutiner för att 

förebygga att dagvatten inte förorenas. Det ska finnas möjlighet att ta prov på dagvattnet. För vissa 

verksamheter krävs någon form av oljeavskiljare och/eller slamavskiljare, se ”Riktlinjer för slam- och 

oljeavskiljaranläggning”. 

Byggherre 

Under byggtiden är det byggherren som är ansvarig för att dagvattnet (även snö) omhändertas på det 

sätt som anges i lagstiftning, planer och detta dokument. I de fall det gäller verksamheter som kan 

medföra utsläpp av föroreningar till dagvattnet ska kommunens miljöfunktion kontaktas. Byggherren 

ska utreda hur dagvatten ska hanteras och ge förslag på åtgärder utifrån dagvattnets sammansättning 

och mängd. 

Dikningsföretag 

Dikningsföretag är samfälligheter för avvattning av avgränsade geografiska områden. De ansvarar för 

skötsel av de diken och vattendrag som ingår i företaget. Den som planerar att släppa ut dagvatten till 

ett dikningsföretag måste kontakta dikningsföretaget och skriva ett avtal. 

Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för avvattning och rening av dagvatten från vägar, järnvägar och anläggningar 

där de är huvudman. Avledningen av vatten från vägområdet ska ske på ett hållbart sätt som inte 

försvårar avledandet nedströms eller ger upphov till skador på annans mark. 

Enskilda väghållare 

Enskilda väghållare ansvarar för avvattning och eventuell rening av dagvatten från vägar där de är 

väghållare. Avledningen av vatten från vägområdet ska ske på ett hållbart sätt som inte försvårar 

avledandet nedströms eller ger upphov till skador på annans mark. 
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1 Inledning 

Detta dokument är Leksands kommuns dagvattenriktlinjer. 

Med utgångspunkt i kommunens Översiktsplan, VA-policy och Dagvattenstrategi har 

dessa dagvattenriktlinjer tagits fram som vägledning för hur kommunen mera i detalj 

arbetar med hantering av dagvatten. Dagvattenriktlinjerna revideras vid behov efter beslut 

i den gemensamma VA gruppen bestående av representanter för funktionerna 

samhällsplanering, bygglov, mark, miljö, gata/park samt vatten och avlopp 

                                      
                                           Bild 1: Dokumentöversikt  
 

Det övergripande målet med dagvattenriktlinjerna är att dagvattenhantering i Leksands 

kommun ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt för att uppnå en god ekologisk status i 
sjöar, vattendrag och för att minimera översvämningsrisken. 

Riktlinjerna ska användas som underlag för hur dagvatten ska hanteras i översiktsplan, 

detaljplaner, vid bygglov, övrig byggnation, anläggande av vägar och parkeringsplatser, 

ombyggnad av dagvattennätet samt översyn av nuvarande dagvattenhantering i 

kommunen. 

En genomarbetad planering för omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att 

undvika problem med översvämningar, fuktskador på byggnader och anläggningar samt 

att vägar undermineras och skärs sönder. Vidare ger en god planering förutsättningar att 

minska spridningen av förorenat dagvatten och skydda känsliga recipienter. 

Dagvattenriktlinjernas syfte är förebyggande samt underlättar och effektiviserar 

kommunens handläggning av dagvattenfrågorna.  

Nya krav innebär att översvämningar ska förebyggas (EU:s översvämningsdirektiv) och 

att dagvattnet inte ska ha negativ inverkan på ytvattnets och grundvattnets kvalitet (EU:s 

vattendirektiv). I plan- och bygglagen har klimatfrågan och risk för översvämning lyfts 

fram. 

 

Definition av dagvatten 

Som dagvatten definieras här, tillfälliga flöden av regn- och smältvatten från 

bebyggelseområden som når recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, 

genomsläpplig mark, diken och/eller VA-anläggning. Med recipienter avses sjöar, 

vattendrag, mark och grundvatten som är mottagare av dagvatten. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten 

LOD är Lokalt Omhändertagande av Dagvatten på tomt-/kvartersmark eller allmän plats 

med syfte att minska, fördröja och rena dagvatten.  
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Detta kan i sin tur leda till stora problem med översvämningar och föroreningar av sjöar 

och vattendrag. För att på ett effektivt sätt kunna hantera stora och varierande mängder 

dagvatten behövs fungerande ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de tjänster och 

produkter som ekosystemen ger oss människor. Dessa delas in i fyra kategorier.  

ü Stödjande tjänster som ligger till grund för alla andra tjänster och innefattar bl.a. 

fotosyntes, jordbildning och vattencykler. 

ü Försörjande tjänster som dricksvatten, bioenergi och spannmål. 

ü Reglerande tjänster som vattenrening, pollinering och koldioxidbindning. 

ü Kulturella tjänster som friluftsliv, rekreation och turism. 

Flera av de reglerande ekosystemtjänsterna är direkt kopplade till öppna 

dagvattenlösningar. Rening av vatten sker naturligt när dagvatten får rinna över och 

genom marken. Ju längre tid detta tar desto mer effektiv blir reningen. Bildande av 

grundvatten sker när dagvatten kan infiltreras långsamt ner i marken. Reglering av 

vattenflöden sker genom att dagvatten infiltrerar marken, tas upp av vegetation och 

genom fördröjning. 

Vatten kan delas in i två kategorier, blått och grönt. Blått vatten är det som finns 

tillgängligt i sjöar, vattendrag och som grundvatten. Grönt vatten är det som infiltrerar 

marken och tas upp av vegetation. För att tillgodose försörjningen av ekosystemtjänster 

är det gröna vattnet viktigare än det blå vattnet. Hur dagvatten hanteras från punktkälla till 

recipient är således av yttersta vikt för upprätthållandet av kommunens ekosystemtjänster 

och den snabbaste vägen är definitivt inte den bästa.  

1.3 Fördröjning 

Fördröjning av dagvatten syftar till att säkerställa att nedströms system inte 

översvämmas, men fördröjning och infiltration av dagvatten innebär också ofta vinster i 
form av ett reducerat föroreningsinnehåll då dagvattnet når recipientmiljöerna. Krav på 

fördröjning från olika områden ska företrädesvis ställas utifrån kapacitet i nedströms 

system och mottagande recipients känslighet. I bedömningen ska platsspecifika 

förutsättningar, miljömässiga faktorer och kostnadseffektivitet vägas in. 

Det finns många olika tekniska lösningar som kan fördröja dagvatten längs 

avrinningsvägen. I figur nedan redovisas en principskiss gällande exempel i 

fördröjnings- och reningskedjan. 

 

 

 

Med lokal infiltration menas att dagvattenhantering sker där dagvattnet uppstår. Man 

fördröjer avrinningen och efterliknar naturens förlopp innan området blev bebyggt. I 

områden med täta jordarter blir infiltrationen mycket liten. Då kan istället vattnet fördröjas 

genom exempelvis anlagda infiltrationsytor, ytliga magasin och avvattningsstråk. I 
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Fördröjningsmagasin med infiltration bör inte tillämpas om: 

ü marken har dålig genomsläpplighet 

ü grundvattnet ligger nära markytan 

ü marken innehåller föroreningar som kan föras vidare vid infiltration 

ü det finns risk för förorening av vattentäkt 

ü marken lutar och lägre liggande bebyggelse eller anläggningar kan påverkas. 

2 Befintlig allmän dagvattenanläggning 

Definition av den allmänna dagvattenanläggningen se bilaga 2.  

Den befintliga allmänna dagvattenanläggningen i Leksands kommun är i första hand 

utbyggd för att ta hand om dagvatten från gator/vägar och tomter d.v.s. inte 

dimensionerad för att ta hand om dagvatten från större hårdgjorda ytor och skyfall.  

Under den långa tid som vi byggt ut ledningsnät för vatten och avlopp har regler, normer 

och byggsätt förändrats. Även förutsättningarna för hantering av dagvatten har förändrats 

i och med tätare bebyggelse, mera hårdgjorda ytor, kraftigare nederbörd etc.  

Större delen av ledningsnätet är ett så kallat duplikatsystem där dagvatten går i en 

separat ledning medan vanligtvis dränvatten är kopplat med självfall till 

spillvattenledningen. Ett sätt att försäkra sig om hur det ser ut i enskilda fall är att 

genomföra så kallade röktest. 

I områden där ledningsnät för dagvatten inte är utbyggda så kan man förvänta sig att 

fastigheter med behov av dagvattenhantering blivit påkopplade på spillvattennätet (s.k. 

kombinerade ledningsnät).  

Längden på befintliga dagvattenledningar i Leksands kommun är totalt 53 km fördelat på, 

Leksand 31 km, Insjön 18 km, Siljansnäs 3 km, Tällberg 1 km 

I arbetet med framtagandet av dessa dagvattenriktlinjer har en omfattande genomgång 

av befintliga dagvattenledningar skett. Ledningsnätet har delats upp i ett stort antal 

delområden (ca 60 st) och för varje delområde har uppgifter om ledningslängder, 

ledningsmaterial, dimensioner, recipient och särskilda kommentarer samlats in. De olika 

områdena har markerats som ytor i verksamheternas kartsystem. Även diken som ingår i 

den allmänna dagvattenanläggningen eller är mottagare av dagvatten har identifierats. 

3 Planprocessen 

3.1 Dialog och samverkan 

För att skapa långsiktigt hållbara dagvattenlösningar krävs dialog och samarbete mellan 

alla berörda parter i plan- och bygglovsprocessen. Vid detaljplanering, bygglov samt 

nyanläggning eller större ombyggnationer av ledningsnät, vägar, parkeringsplatser eller 

andra hårdgjorda ytor samt grönytor ska de krav som finns på dagvattenhantering vad 

gäller fördröjning och rening följas. 

En samlad bild över vilka ansvar de olika funktionsområdena har i kommunens plan- och 

byggprocess redovisas i bilaga 3. 

3.2 Klimatanpassning 

Klimatförändringarna beräknas för Leksand medföra ökad nederbörd och tätare intervall 

mellan intensiva regn. Dagvattenstrategin har därför som mål att skapa en robust och 

klimatanpassad dagvattenhantering. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets 

kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. 
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En förutsättning är att dagvattenfrågan kommer in tidigt i samhällsplaneringsprocessen. 

Då kan man: 

ü Skapa möjligheter för fördröjning och infiltration av dagvatten, vilket minskar 

utsläppen till recipienten. 

ü Reservera markytor, så kallade översvämningsytor, för att kunna hantera stora 

regnmängder i samband med kraftiga skyfall. 

ü Skapa grönare samhällen som ger ökad trivsel och bättre skydd mot värmeböljor.  

ü Fastställa en säker höjdsättning för byggnader i relation till omgivande gator och 

mark. 

Den största och svåraste utmaningen är att säkra upp den befintliga bebyggelsen och 

infrastrukturen eftersom de yttre ramarna redan är givna. 

3.2.1 Skyfall 

Skyfall definieras enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som, 

ett regn med regnvolym om minst 50 mm/tim eller 1 mm/min. 

Konsekvenserna av ett skyfall beror i hög grad på under hur lång tid som regnet faller. 

Ur ett samhällsplaneringsperspektiv beskrivs ett regns storlek bättre med begreppet 

”Återkomsttid”. Begreppet återkomsttid visar på säkerhetsnivån för att en viss händelse 

ska inträffa. Ju längre återkomsttid desto mer sällan kommer händelsen att inträffa. 

Återkomsttiden är ett centralt begrepp vid all hydraulisk dimensionering av olika 

dagvattenanläggningar.  

 
Nederbördsvolym som funk ion av varaktighet och återkomsttid. Källa: Svenskt Vatten P110, kap 1.8. 

Kurvorna visar återkomsttiden för olika stora regn med olika varaktigheter. Där kan man 

utläsa några intressanta beskrivningar av de urbana regnens karaktär: 

ü Om samma storlek på ett regn, exempelvis 30 millimeter, faller på 10, 20, 40 eller 

120 minuter blir återkomsttiden för regnet cirka 100, 50, 20 respektive 10 år. 

ü Grovt förenklat kan man utläsa att ett 10-årsregn är i storleksordningen dubbelt så 

stort som 1-årsregn och ett 100-årsregn är ungefär dubbelt så stort som ett 10-

årsregn. 

Man måste vara medveten om att all nederbördstatistik baseras på historiska data, det 

vill säga nederbörd som redan har fallit. Med tanke på framtida klimatförändringar så är 

det nödvändigt att lägga till en så kallad klimatfaktor. För Leksand är klimatfaktor 1,25 

den bästa bedömning som kan göras i nuläget baserat på SMHI:s senaste 

klimatinformation. Genom att multiplicera nederbördsmängden under dagens 

förhållanden med klimatfaktorn beräknas hur stor den framtida nederbördsmängden 

förväntas bli. Klimatfaktorn används även för att räkna upp ett dagvattensystems 

dimensionerande flöde med kommande prognosticerade klimatförändringar. 
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3.2.2 Skyfallskartering 

Med hjälp av modern simuleringsteknik finns verktyg för att analysera samhällens 

sårbarhet innan skyfallen inträffar. Man kan undersöka vad som händer när de 

allmänna dagvattensystemen är överbelastade. Den del av dagvattenavrinningen som 

inte ryms i dagvattensystemen måste fördröjas eller avledas ytledes. Resultaten påvisar 

lågpunkter, lågstråk och instängda områden där byggnation bör undvikas. 

Denna teknik används också för att i efterhand få förståelse för orsakerna till varför 

översvämningarna inträffat, och simulera vilken effekt som olika åtgärder kan ha för att 

minska konsekvenserna vid översvämningar. 

Skyfallskarteringarna kan genomföras på tre ambitionsnivåer: 

1. Kartläggning av höjdförhållanden för att identifiera instängda områden och ytliga 

vattenvägar. Exv Länsstyrelsens lågpunktskartering 2015. 

2. Simulering av ytavrinning vid olika nederbördtillfällen. Rörsystemen omfattas inte 

utan förutsätts därmed vara fyllda. 

3. Simulering av ytavrinning och flöden i rörsystem vid olika nederbördstillfällen. På 

nivå tre kombineras en dynamisk simulering av ytavrinningen med en dynamisk 

simulering av flödet i ledningsnätet vid olika regn.  

3.3 Översiktsplan 

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön. I ÖP redovisar kommunen grunddragen i den avsedda mark- och 

vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 

vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen samt hur riksintressen och 

miljökvalitetsnormer tillgodoses. I planering och lokalisering av ny bebyggelse ska även 

hänsyn tas till såväl pågående klimatförändringar som förändrade vattenflöden. 

Checklista för att i ÖP säkerställa hanteringen av dagvattenfrågor: 

ü Utifrån tillgängligt kartmaterial (exempelvis översiktlig skyfallskartering) undersöka 

förutsättningarna för dagvattenhantering beträffande översvämningsrisker, 

lågpunkter, skyfall och recipienthänsyn. 

ü I arbetet med ÖP beakta följande aspekter; 

o Kommunens dagvattenstrategi 

o Avrinningsområden 

o Översvämningsområden (konsekvensbedömning av skyfall) 

o Ras och skred 

o Lågpartier 

o Grönstråk lämpliga för dagvattenhantering 

o Hänsyn till samhällsviktig verksamhet 

3.4 Detaljplan 

I en detaljplan regleras hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se 

ut inom ett visst område. I detaljplanen regleras sådana frågor som har stöd i 4 kap. 

PBL och syftet med regleringen måste vara förenligt med de syften som anges i lagens 

2 kapitel. En detaljplan gäller från det att den vinner laga kraft tills den upphävs, ändras 

eller ersätts av en ny detaljplan.  

Detaljplanen ska ange hur dagvattenfrågan ska lösas och vem som har ansvaret för att 

genomföra detta. Om detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för avlopp 
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Inom kvartersmark 

ü markanvändning för tekniska anläggningar, avsätta ytor för dagvattenanläggningar 
(dagvattenändamål, fördröjning, dike, våtmark, damm osv.) 

ü bebyggelsens omfattning 

ü utnyttjandegrad 

ü begränsning av markens utnyttjande, begränsa var det får byggas eller begränsa 
det som får byggas 

ü placering för att reglera byggnadsverks och tomters placering 

ü Bestämmelser om utförande som reglerar byggnadsteknik och markens 

genomsläpplighet, exempelvis förbud mot källare, endast gjuten platta, 
schaktningsnivå eller att marken ej får hårdgöras  

ü Bestämmelser om mark och vegetation för att bestämma markens höjd och 
lutning. 

ü skydd mot störningar, krav på skyddsåtgärder som är nödvändiga för att marken 

ska bli lämplig att bebygga 

ü administrativa bestämmelser om markreservat för allmännyttiga ändamål eller 
markreservat för gemensamhetsanläggningar 

3.5 Dagvattenutredning 

Det är av största vikt att dagvattenfrågorna analyseras redan i starten av översikts- 

respektive detaljplaneprocessen. Dagvattenfrågorna ska sedan utvecklas under den 

fortsatta plan och byggprocessen.  

Det är planförfattarens ansvar att dagvattenutredning tillförs planprocessen. VA-

huvudmannen beställer dagvattenutredningen.  

Dagvattenutredning ska ta ställning till: 

ü befintliga förhållanden, lågpunkter eller instängda områden olämpliga för 

byggnation (vid olika flöden) 

ü befintliga förhållanden, avvattning och ledningar 

ü hur recipienten klassas och gällande MKN-vatten 

ü kapacitetsberäkningar och beräknade dagvattenflöden innan och efter exploatering 

ü vilka föroreningsbelastningar beräknas från området och påverkan på recipient 

Dagvattenutredningen ska ge förslag till; 

ü ytor för sekundära vattenvägar vid extrem nederbörd 

ü hur bebyggelse ska skyddas vid skyfall 

ü hur avrinningen ska anordnas utifrån lokala förutsättningar (jordarter mm) 

ü ytor som kan tillåtas översvämmas 

ü möjligheterna till lokal infiltration utifrån lokala förutsättningar 

ü höjdsättning 

ü typ av fördröjning och var den ska lokaliseras  

ü vem som ansvarar för olika delar av dagvattenanläggningen 

ü vilka krav som ska ställas på rening av dagvatten 

ü behov av allmän anläggning för dagvatten 
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ü förprojektering/systemlösning för dagvattenhanteringen 

ü behov av investeringar samt drift och underhållskostnader 

3.6 Beslut om verksamhetsområde 

I samband med detaljplanering i områden där verksamhetsområde för dagvatten 

saknas görs en bedömning av behovet av verksamhetsområde gemensamt i VA-

gruppen med stöd av den dagvattenutredning som gjorts. 

Görs bedömningen att det finns ett behov av inrättande av verksamhetsområde för 

dagvatten tar Dala Vatten och Avfall via styrelsen i Leksand Vatten fram ett 

beslutsunderlag till kommunfullmäktige. 

3.7 Exploaterings- och marköverlåtelseavtal 

Till genomförandet av en detaljplan skrivs vanligtvis antingen ett exploateringsavtal eller 

ett marköverlåtelseavtal beroende på om marken är privat eller kommunal. 

Gällande dagvatten ska avtal innehålla; 

ü anvisningar som säkerställer detaljplanens intentioner gällande dagvattenhantering 

(riktlinjer för höjdsättning, fördröjning och säkerställa den dagvattenhantering som 

tagits fram i dagvattenutredningen) 

ü ansvarsfördelning gällande drift och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar 

ü eventuella kostnadsansvar för uppgradering eller flytt av VA-anläggningar 

ü krav på att byggherren tillhandahåller till kommunen och VA-huvudmannen protokoll 

från besiktningar av dagvattenanläggning där dess avsedda funktion säkerställs. 

4 Projektering, bygglov 

4.1 Projektering 

Under projekteringsfasen tas konkreta lösningar fram för hur man ska bygga 

anläggningen så att en hållbar dagvattenhantering uppnås. Det innebär t.ex. att höjdsatt 

nybyggnadskarta används som underlag och att höjdsättning anges på fastighet. Vidare 

projekteras infiltrationslösningar, fördröjning, eventuell rening och bortledning av 

dagvattnet. Ledningar, diken och andra anordningar dimensioneras enligt Svenskt 

Vattens anvisningar och med hänsyn till klimatförändringens effekter. Skötselplaner ska 

tas fram. 

Projekteringshandlingarna ingående i bygglovsprocessen granskas via remiss enligt rutin.  

4.2 Dimensionering av dagvattensystem 

Vid dimensionering av anläggningar med lång livslängd är det nödvändigt att ta höjd för 

framtida förändringar i nederbörd. Därför behöver nederbörden baserad på historiska 

data multipliceras med klimatfaktor 1,25. Klimatbedömningar är färskvara och är 

beroende av vilka scenarier som man bedömer som mest trovärdiga. Det är viktigt att 

följa det aktuella kunskapsläget om klimatförändringarna, vilket redovisas av SMHI. 

När dimensionering av dagvattensystem och beräkningar av fördröjningsvolymer sker ska 

alltid Svenskt Vattens senaste publikationer användas för att avgöra återkomsttid och 

beräkningsmetoder.  

Funktionskrav för nya dagvattensystem är: 

ü Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor ska ske så att risken för skador på 

anläggningar och fastigheter minimeras. 
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ü Dagvattnet ska så långt som möjligt fördröjas för att reducera både toppflöden och 

utsläpp av föroreningar. 

ü Anläggningar för fördröjning ska planeras in på såväl kvartersmark som allmän 

platsmark när behov finns ur översvämningssynpunkt. 

ü Dagvattnet ska vid behov renas beroende på bedömningar av olika recipienters 

känslighet. 

ü Extrema skyfall ska kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår på 

anläggningar och byggnader. 

Dagvattensystemen dimensioneras i tre nivåer: 

1. Återkomsttid för fylld rörledning, så kallad hjässdimensionering. 

2. Dagvattnet når markytan, så kallad markdimensionering. 

3. Kritisk nivå när dagvattnet når byggnader med skador på dessa som följd. 

VA-hvudmannen ansvarar för utformningen av den allmänna VA-anläggningen så att 

funktionen säkerställs upp till dimensioneringskrav enligt Svenskt Vattens publikationer. 

När dagvattenledningarna går fulla når dagvattnet till slut markytan. Vilka konsekvenser 

som uppstår när dagvatten avrinner ytligt på marken bestäms av hur bebyggelse och 

övrig infrastruktur är utformad och höjdsatt. Denna typ av planering är inte en fråga 

enbart för VA-huvudmannen utan är något som den kommunala förvaltningen som helhet 

ansvarar för. 

4.3 Höjdsättning 

Det ställs krav på de som planerar och anlägger bebyggelse så att den eller intilliggande 

områden inte drabbas av översvämningar. Naturliga avrinningsvägar behöver skapas. Se 

till att inte placera byggnader i naturliga avrinningsstråk. En viktig princip är att gatornas 

nivå blir markant lägre än bebyggelsen 

Kvarter, gator, grönområden och andra ytor höjdsätts så att det inte bildas instängda 

områden (lokala lågpunkter), där vatten kan samlas och orsaka skador på hus eller andra 

anläggningar. Höjdsättning ska genomföras så att det bildas sekundära avrinningsvägar 

när dagvattensystemen blir överbelastade. 

4.4 Förhandsbesked 

Den som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan ansöka om ett förhandsbesked 

innan ansökan om bygglov görs. Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för 

en åtgärd kan man först söka förhandsbesked. Behovet av att få förhandsbesked är störst 

vid åtgärder utanför detaljplan. 

Vid handläggning av förhandsbesked och bygglov utanför detaljplan görs bedömning om 

marken är lämplig för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

I beslut om positivt förhandsbesked redovisas eventuella villkor för dagvattenhantering 

inför bygglovet samt information om hur remissinstanser yttrat sig angående 

förutsättningarna för omhändertagande av dagvatten. 

4.5 Bygglov 

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse krävs bygglov bland annat 

om man ska bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra hur bostaden eller fastigheten 

används. Vid förändringar kan anmälan behövas, även om det inte alltid behövs bygglov. 
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Utanför detaljplanelagt område krävs bygglov för bland annat nybyggnation och att göra 

större tillbyggnader eller komplementbyggnader eller om man väsentligt ändrar hur 

bostaden eller fastigheten används. 

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska anordnas på ett sådant sätt att inte 

betydande olägenhet för omgivningen uppkommer. Det är byggherrens ansvar att i 

projekteringen redovisa hur detta löses. 

Vid bygglovsskedet granskar bygglovhandläggaren om tomten är lämplig för ändamålet. 

Om det aktuella området omfattas av detaljplan, görs en uppföljning av den projekterade 

dagvattenlösningen så att den följer detaljplanens intentioner och inte bryter mot 

planbestämmelserna. Även om inte detaljplanen nämner dagvattenhantering ska 

dagvattenriktlinjerna tas i beaktande vid hantering av lov. Vid bygglovsprövningen ska 

höjdsättning och bebyggelsens placering beaktas.  

Gällande dagvatten måste byggherren i bygglovet visa att dagvattenfrågan kommer 

kunna lösas och att planerade åtgärder är möjliga att genomföra.  

Dagvatten ska i första hand tas omhand lokalt genom infiltration, och i andra hand genom 

fördröjning.  

VA-huvudmannen är remissinstans i bygglovsprövning och anger på nybyggnadskarta 

anslutningspunkt för dagvattenservis. Byggherren ska på situationsplan redovisa hur 

dagvattenanläggningen ska placeras. Uppföljning av detta sker i det tekniska samrådet. 

4.5.1 Tekniskt samråd och kontrollplan 

Efter att bygglovshandläggaren fattat beslut om bygglov påbörjas nästa steg, det tekniska 

samrådet, som fokuserar på genomförandet av byggnationen. Vid det tekniska samrådet 

ska byggherren och dennes kontrollansvariga redovisa hur dagvattnet ska tas omhand, 

exempelvis genom placering och dimensionering av dagvattenanläggningen. 

Anläggningen ska utgöras som en egen kontrollpunkt i kontrollplanen och den 

kontrollansvarige ska bestyrka att anläggningen utförts i enligt med kontrollplanen. 

Om de tekniska förutsättningarna är utredda i det tekniska samrådet lämnas startbesked. 

Under byggtiden kommer byggnadsinspektör att genomföra arbetsplatsbesök. 

En oberoende kontrollansvarig (KA) ska se till att kontrollplanen och gällande 

bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs t.ex. 

kontroll av dagvattenanläggningens tekniska funktion. 

När byggnationen är avslutad kallar byggnadsinspektören till ett slutsamråd för att se så 

att byggnationen blev som planerat. Lämpligen utförs detta ute på plats för att kunna 

kontrollera byggnader och dokument. Det är byggherren och dennes kontrollansvariges 

skyldighet att se till att samhällets lägsta minimikrav följs. Den kontrollansvariga vidimerar 

att kontrollplanen följts och att utförandet överensstämmer med Plan- och bygglagen och 

Boverkets byggregler. 

4.5.2 Miljöenheten 

Vid prövning av bygglov fungerar miljöavdelningen som remissinstans för att bevaka 

miljöfrågorna såsom utsläpp av dagvatten. Bland annat granskar man om rening av 

dagvattnet behövs samt om föreslagen dagvattenrening bedöms vara tillräcklig och skälig 

bl.a. utifrån föroreningsinnehåll och recipientens känslighet eller om ytterligare 

reningssteg kan behövs. Det kan även vara bra att se vad som framförts i yttranden på 

detaljplanen. 

I vissa fall inom detaljplanelagt område kan en dagvattenanläggning vara 

anmälningspliktig enligt miljöbalken. 
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4.6 Marklov 

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller 

fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för 

allmänna platser. 

Marklov kan krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra 

markens genomsläpplighet om kravet har införts i bestämmelse i detaljplan. 

Marklov handläggs på motsvarande sätt som bygglov. 

5 Drift och underhåll 

5.1 Allmän dagvattenanläggning 

För att åstadkomma en välfungerande dagvattenhantering är den mest kostnadseffektiva 

åtgärden ett planerat underhåll. En förutsättning är också att alla dagvattenanläggningar 

är kända, att deras funktion är dokumenterad och att ansvarsfrågan är utredd. För 

samtliga befintliga och föreslagna dagvattenanläggningar behöver därför en plan för drift 

och underhåll upprättas.  

Det är lämpligt att den som projekterar en anläggning också tar fram skötselplaner. 

Planerna ska tydliggöra vilka aktiviteter och insatser som krävs för att upprätthålla 

anläggningens funktion på både kort och längre sikt. 

Huvudledningar som bedöms vara icke självrensande eller på annat vis i behov av 

rensning ska spolas regelbundet enligt fastställda planer. Vid spolning bedöms mängden 
sediment och intervall till nästa tillfälle för respektive ledning. Spolningen görs för att 

säkerställa den hydrauliska funktionen. Samordning ska ske med allmänplatshållarens 

skötselplaner för rännstens- och intagsbrunnar inom vägområde. 

Förutom de rutinmässiga kontrollerna som ska utföras inom skötselintervallet för 

respektive anläggning så är det mycket viktigt att funktionen kontrolleras efter extrema 

väderhändelser. 

5.2 Dagvattenanläggning Gata 

Regelbunden skötsel av gator behövs för att begränsa föroreningsspridningen till 

dagvattnet. Då gatan rengörs sopas föroreningar upp istället för att följa med dagvattnet. 

När gatubrunnar för dagvatten töms på grus och slam hindrar det att föroreningar 

fortsätter att urlakas från slammet och följa med dagvatten till recipienten.  

Gator ska sopas och dagvattenbrunnar tömmas enligt fasta underhållsrutiner. 

Gatubrunnar i gator som nyasfalteras ska tömmas snarast efter asfaltering. 

Rännstensbrunnar där förhöjd risk för oljespill i dagvatten föreligger från gator och 

parkeringar ska förses med filter. Behovet av filter bestäms i dialog mellan VA-

huvudman och kommunen.  

5.3 Öppna dagvattenanläggningar 

För att dagvattenmagasin ska uppfylla sin funktion behövs skötsel av dem, exempelvis 

behöver in- och utlopp rensas och vegetation skötas. 

Skötselplaner ska finnas för varje dagvattenanläggning. Det ska finnas körbara ytor i 

anslutning till dammen för tillsyn och skötsel samt för att vid behov kunna tömma dammar 

på slam. Det är mycket viktigt att skötselaspekter finns med i plan- och 

projekteringsskedet. 

Läs mer om drift, underhåll och utformning av dagvattenmagasin i P105 (Svenskt Vatten 

2011). 
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5.4 Säkerhet vid öppna dagvattenanläggningar 

Grundtanken är att dagvattenanläggningar ska vara en naturlig del av stadsmiljön där 

man tar hänsyn till funktionen, biologisk mångfald, estetik, barns utveckling och säkerhet. 

Dagvattendammar kan antingen ha en permanent vattenyta eller så kan de få torka ut 

under torrperioder. Det är viktigt att dammar utformas så att risken för olyckor minimeras. 

Sluttningarna till dammen ska vara flacka så att särskilda säkerhetsanordningar kan 

undvikas. I planeringsskedet ska tillräckligt utrymmes ges för öppen 

dagvattenanläggning. Om inte tillräckligt utrymme kan ges behöver säkerhetsanordningar 

utföras och ansvarsrollen för anordningarnas utförande och drift ska fastställas. 

Genom att undvika stängsel runt dammen får barn tillgång till vattnet - det blir inte 

ytterligare ett område som barnen utestängs från i bebyggelsemiljön. Dammar kräver 

vuxennärvaro för små barn. För de lite äldre behövs riskmedvetenhet, vattenvana och 

simkunnighet. Lek vid dagvattendammar under uppsikt av vuxna kan ge barn nya 

kunskaper, glädje och utveckling i form av riskträning och självkännedom. 

 

Exempel på utformning av släntningar i och kring en damm för att minska risken för olyckor 

5.5 Hantering av snö 

Uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken ska följas. För att motverka att verksamheten medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, är verksamhetsutövaren skyldig 

att vidta nödvändiga försiktighetsmått. 

Snö ifrån tätbebyggda områden eller industrimark kan innehålla många olika föroreningar. 

Snö som röjs från gator, vägar och parkeringsplatser mm ska inte tippas så att 

föroreningar når sjöar, vattendrag och liknande skyddsvärda vattensystem eller 

markområden.  

Snö bör läggas upp i nära anslutning till område där den samlas in med syfte att 

minimera transportbehovet. Upplag bör ligga på mark med god infiltrationskapacitet och 

ha en inte alltför grunt liggande grundvattenyta. Marken ska vara så pass jämn så att den 

kan städas. Runt om upplag kan diken behöva anläggas. Smältvattnet får inte ledas 

direkt till sjöar eller vattendrag och ibland behövs en damm för uppsamling och rening av 

smältvattnet innan det leds till vattendrag eller sjö.  

Väghållaren ska samråda med miljöenheten om snötippar. 

5.6 Olyckor 

Enskilda olyckshändelser såsom trafikolyckor, brand etc. kan medföra utsläpp med höga 

koncentrationer av miljöfarliga ämnen.  

Vid trafikolyckor kan skadliga ämnen nå dagvattnet och därmed skada den närliggande 

miljö eller den mottagande recipienten. Vid platser där extra stor risk föreligger och där 

recipienten eller naturområdet är extra skyddsvärt bör skyddsåtgärder alternativt 

utjämningsmagasin anläggas. 

��





  

16 

6.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 

De flesta av de miljökvalitetsnormer (MKN) som finns i Sverige härrör från olika EU-

direktiv, exempelvis ramdirektivet för vatten och havsmiljödirektivet. 

De fem regionala vattenmyndigheterna (distrikt) klassificerar med hjälp av så kallade 

beredningssekretariat på alla länsstyrelser, vilken status som gäller och fastställer vilka 

miljökvalitetsnormer som ska gälla för yt- och grundvattenförekomster i respektive 

vattendistrikt. Miljökvalitetsnormer aktualiseras i olika sammanhang. Bland annat finns en 

skyldighet för kommuner att beakta dem i sin översiktsplanering och vid framtagande av 

detaljplaner. Gällande miljökvalitetsnormer för dagvattenrecipienter i Leksands kommuns 

hänvisas till VISS (VattenInformationsSystem Sverige). 

Ett annat exempel är att det vid tillståndsprövning av verksamheter som har en 

betydande miljöpåverkan alltid ska ingå en beskrivning av hur verksamheten bidrar till att 

normerna kan följas i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas inför 

prövningen. 

6.2 VISS 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är en databas som har utvecklats i samarbete 

mellan länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten. 

Databasen innefattar kartor och klassificering av de flesta större sjöar, vattendrag, 

kustvatten och grundvatten i Sverige. För de olika vattnen återfinns klassning enligt 

kemisk och ekologisk status, MKN, skyddade områden samt miljöövervakning. 

Sammanställningen i VISS ligger till grund för bedömningen av recipientens känslighet. 

7 Föroreningar i dagvatten 

Dagvatten kan föra med sig föroreningar från material eller förorenade ytor som vattnet 

runnit över. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende på 

markanvändning, kemikalieanvändning och nederbörd. Källor till föroreningar är 

exempelvis trafik, fria metallytor som tak, stolpar och räcken, markföroreningar, 

atmosfäriskt nedfall samt upplag på industritomter. 

Föroreningar i dagvatten är viktigt att hantera för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 

(MKN) för vattenförekomster följs. 

Läs om vilka ämnen som förorenar dagvatten och var de finns i bilaga 4. 

7.1 Begränsa vid källan 

Mest långsiktigt hållbart är att begränsa föroreningarna till dagvattnet redan vid källan. 

Man bör i första hand förhindra att dagvatten överhuvudtaget kommer i kontakt med 

föroreningar och i andra hand förhindra att rent dagvatten och dagvatten som kan 

innehålla föroreningar blandas. 

Kommunen och VA-huvudmannen ska arbeta för att begränsa föroreningar genom att; 

ü vid prövning och tillsyn av verksamheter uppmärksamma hur utformning av 

verksamheten kan minska förorening av dagvatten. Dessutom beakta behov av att 

rena dagvatten enligt miljöbalken 

ü vid planering och byggnation verka för att inte material används som släpper ifrån 

sig tungmetaller (till exempel koppar, zink, bly och nickel) eller andra föroreningar till 

dagvatten 

ü informera allmänheten om biltvätt, bekämpnings- och gödningsmedel 

ü se över användningen av vägsalt 

ü använda och förespråka lösningar där förorenat dagvatten separeras från 

oförorenat dagvatten för att effektivisera reningsprocessen. 
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7.2 Rening av dagvatten 

När man planerar nya byggnader, vägar och parkeringar ska dagvattnets kvalitet beaktas. 

Om rening krävs ska det anges i detaljplanens planbeskrivning och i bygglovet. 

I många situationer är det en fördel att eftersträva lösningar där dagvatten renas genom 

naturliga processer samtidigt som det fördröjs i exempelvis väl utformade 

dagvattendammar, diken eller översilningsytor. Partikelbundna föroreningar kan avskiljas 

genom att de sedimenterar (sjunker till botten). Föroreningar kan också bindas 

(adsorberas) till material som de passerar, eller avskiljas genom växtupptag eller 

nedbrytning av mikroorganismer. Vissa organiska ämnen bryts ner i en miljö av jord och 

biologisk aktivitet. Vegetation (växter) i dagvattendammar och våtmarker spelar en viktig 

roll för reningen av vattnet eftersom de tar upp näringsämnen, filtrerar vattnet och bidrar 

med ytor för mikroorganismer att leva på. Vegetationen kan behöva skördas eftersom 

näringsämnen ökar risken för igenväxning eller läckage av oönskade ämnen. Slam som 

sedimenterat i dammar behöver tömmas och ska då tas omhand på lämpligt sätt 

beroende på föroreningsgrad.  

8 Riktlinjer för olika typer av markanvändning 

8.1 Ny bebyggelse   

8.1.1 En och tvåbostadshus – nya områden 

Dagvatten ska i första hand infiltreras och fördröjas genom att omhändertas lokalt nära 

källan. 

En väl genomarbetad planering av dagvattenhanteringen är en förutsättning för att 

undvika problem med översvämningar och fuktskador. Planeringen ska inkludera hur 

vatten avleds utan att skada bebyggelse vid kraftiga regn. Då krävs att mark och hus 

höjdsätts så att vattnet rinner åt rätt håll. 

Man kan reducera dagvattenmängder genom att inte göra alla markytor täta av asfalt eller 

plattor, utan låta gräs, växter och genomsläppliga beläggningar filtrera och fördröja 

dagvatten. Se exempel i bilaga 5 (kompletteras vid revidering). 

Nya dagvattensystem bör på ett naturligt sätt integreras i parker, gator och 

rekreationsområden så att de utnyttjas som en positiv resurs i stadsmiljön. 

Trög avledning rekommenderas eftersom flöden utjämnas och föroreningar avskiljs på 

väg till recipienten. Med ett bäckliknande stråk får man synligt vatten och biologisk 

mångfald med djurliv och växter för rening. Ett annat alternativ är gräsklädda svackdiken 

där vattnet bromsas upp, filtreras ner i makadamlager och rinner vidare i ett smalt 

dräneringsrör. 

Som komplement till ovanstående dagvattenhantering finns alternativet samlad 

fördröjning, där dagvattendammar, våtmarker eller planerade översvämningsytor anläggs 

längre nedströms i dagvattensystemet. Det är också ett alternativ om kommunen i 

samråd med VA-huvudmannen bedömer att det inte är lämpligt att omhänderta 

dagvattnet och/eller fördröja lokalt. 

Om kommunen och VA-huvudmannen bedömer att trög avledning inte är lämpligt för ett 

specifikt planområde avleds dagvattnet i slutet ledningssystem. Fördröjning av dagvatten 

från området kan ändå behöva ske och bekostas då av exploatören.  

8.1.2 Flerbostadshus och skolor – nya områden 

Dagvatten ska infiltreras och fördröjas, samma prioritering av metoder gäller som för en- 

och tvåbostadshus. 
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Genomsläppliga markbeläggningar, gröna tak, regnträdgårdar, makadammagasin och 

mångfunktionella ytor är exempel på lokalt omhändertagande för fastigheter med 

flerbostadshus (exempel i bilaga 5). Den mångfunktionella ytan kan vara en parkyta, 

lekplats, gräsmatta eller bollplan som anläggs så att den tillfälligt kan ta emot dagvatten 

vid enstaka tillfällen då det regnat häftigt. 

8.1.3 Industrier och verksamhet – nya områden 

Dagvatten från områden med industrier och andra verksamheter varierar i 

sammansättning beroende på bland annat verksamhetens typ, kemikalieanvändning och 

trafikintensitet. 

Dagvatten ingår i verksamhetens egenkontroll. Verksamheten ska ha nödvändiga rutiner 

för att förebygga att dagvatten förorenas. Det ska finnas möjlighet att ta prov på 

dagvattnet. För vissa verksamheter krävs någon form av rening av dagvatten. Rening kan 

ibland anordnas i öppna system som diken och dammar med en skärm för utloppet. 

Vid tillsyn och prövning av verksamhet ska, där behov finns, krav ställas på 

dagvattenhanteringen enligt miljöbalken. 

Dagvatten från särskilt förorenade ytor ska tas omhand för sig och inte blandas med 

renare dagvatten från exempelvis tak och husgrundsdräneringar. Det förorenade 

dagvattnet ska renas separat innan det släpps vidare till dagvattensystem eller recipient. 

Eventuella markföroreningar och skyddsområden för vattentäkt ska beaktas. I övrigt ska 

prioriteringsordningen följas som beskrivs under bostadshus. 

Exempel på lokalt omhändertagande för områden med industrier, handel och kontor är att 

dagvatten rinner av till gräsytor, makadamstråk eller svackdiken som anläggs i kanten av 

fastigheten. Gröna tak, utkastare från stuprör, regnträdgårdar och dammar är andra 

exempel. 

8.2 Befintlig bebyggelse 

Vid exploatering i områden med befintlig bebyggelse är den stora skillnaden att 

höjdsättning, höjdmässiga relationer till ledningar och recipient är fastställda. Man bör 

vara extra noggrann vid utredningar avseende marklutningar, instängda områden, in- 

och utlopp etc. Det samma gäller i områden där förbättrad dagvattenhantering krävs 

utan att någon form av exploatering sker. 

Oavsett exploatering eller inte så bör privata fastighetsägare informeras om ansvar och 

möjligheter att tillvara ta dagvatten inom den egna fastigheten. 

 

8.2.1 En- och tvåbostadshus, flerbostadshus och skolor – befintliga områden 

Äldre bebyggda centrala områden har oftast dagvattenavledning direkt till 

dagvattenledningar i marken. 

När kommunen och VA-huvudmannen har möjlighet bör fastighetsägare informeras om 

hur de kan omhänderta dagvatten lokalt samt minska mängden föroreningar. Man måste 

dock noggrant studera marklutningar, infiltrationsytor och om byggnaden kan påverkas 

innan man föreslår att dagvatten kan ledas ut på mark för infiltration. 

I bygglov, nya detaljplaner och detaljplaneändringar i befintliga områden ställs i samband 

med förtätning krav på fördröjning. 

Fördröjning krävs vid ombyggnation om VA-huvudmannen bedömer att fastighetens 

storlek och läge i förhållande till befintlig allmän anläggning innebär att åtgärder för 

fördröjning måste vidtas. 
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8.2.2 Industrier och verksamheter – befintliga områden 

För befintliga områden gäller enligt 8.1.3, att dagvattenhantering ska ingå i 

verksamheters egenkontroll. För vissa verksamheter krävs någon form av rening av 

dagvatten. Rening kan ibland anordnas i öppna system som diken och dammar med en 

skärm för utloppet. 

Vid tillsyn och prövning av verksamhet ska, där behov finns, krav ställas på 

dagvattenhanteringen enligt miljöbalken.  

Vid bygglov, nya detaljplaner och detaljplaneändringar ställs krav på fördröjning. 

Fördröjning krävs vid nybyggnation. Fördröjning krävs vid ombyggnation om VA-

huvudmannen bedömer att fastighetens geografiska läge innebär att åtgärder för 

fördröjning måste vidtas. 

8.3 Gator, vägar och parkeringar 

Ansvarsfördelningen mellan VA-huvudmannen och kommunen som allmänplatshållaren 

framgår av särskilt avtal. 

Hårt trafikerade gator och vägar förorenar dagvatten med tungmetaller, oljerester, 

däckpartiklar med mera. Det är därför av största vikt att dagvatten från hårt trafikerade 

ytor genomgår någon typ av rening innan vattnet släpps ut i recipienten. Även för gator 

och parkeringsplatser med lägre trafikintensitet är utformningen viktig för utgående 

dagvattenkvalitet och för fördröjning. 

8.3.1 Nya områden 

Fördröjning och rening 

Dagvatten från gator, vägar och parkeringsplatser ska fördröjas och vid behov renas i 

första hand nära källan. Fördröjning och rening kan med fördel ske i ett och samma 

system såsom infiltration i grönytor eller skelettjord med träd, svackdike samt 

dagvattendamm. Om det inte är möjligt att omhänderta dagvattnet nära källan ska det 

fördröjas och vid behov renas på annan lämplig plats. 

Höjdsättning 

Gatorna höjdsätts så att avvattningen fungerar även vid överbelastade 

dagvattensystem. En viktig princip är att gatornas nivå blir markant lägre än 

bebyggelsen. En annan viktig princip är att systemet av gator lutar så att det kan ske en 

avrinning. Om man ändå tvingas ha lågpunkter på gatan måste man hindra att vatten 

skadar byggnader. 

8.3.2 Befintliga områden 

Vid detaljplaneändring och större ombyggnader av vägar och parkeringar ställs krav på 

att dagvatten ska fördröjas och vid behov renas. 

8.4 Parker, grönytor och torg 

8.4.1 Nya områden 

När nya parker, grönytor och torg skapas gäller det att planera för dagvattenhanteringen 

på området. 

Genom att begränsa andelen hårdgjord yta och bevara eller anlägga mark och 

växtlighet som kan ta hand om dagvattnet minskar behovet av fördröjning i magasin och 

liknande. Dagvattnet som leds till växtbäddar kan förbättra växternas livsmiljö samtidigt 

som dagvattenmängden till ledningsnätet minskar.  
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Alternativ när man ska hårdgöra en yta är att använda sig av plattor med öppna fogar 

som kan infiltrera dagvatten istället för tät asfalt. 

Tänk i planerings- och projekteringsstadiet på hur området ska skötas och hur 

dagvatten kan utnyttjas för upplevelser genom öppna lösningar. En dagvattendamm, 

bäck eller översvämningsyta i en park kan ge mervärde för både rekreation, djur- och 

växtliv och dagvattensystemet i närliggande område. 

8.4.2 Befintliga områden 

Vid detaljplaneändringar eller då parkmark (allmän platsmark) ska utvecklas eller rustas 

upp ska kommunen samtidigt titta på hur dagvattensituationen i området ser ut samt om 

man kan förbättra dagvattenhanteringen inom området. 
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Ansvarsgräns VA-huvudman och förvaltare allmän platsmark inom 

verksamhetsområde 

Principiellt vilar ansvaret för hantering av dagvatten på den som äger eller ansvarar för 

den markyta där dagvattnet uppkommer. 

Allmän platsmark innebär enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) mark som i 

detaljplan redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg 

eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark. 

Ansvarsgränsen mellan VA-huvudmannen och förvaltaren av allmän 

platsmark/väghållaren går där anordningsledningen från dagvattenbrunnen som har till 

uppgift att avvattna markytan är ansluten till VA-huvudmannens ledningssystem för 

dagvatten. Brunnar och anordningsledningar inom vägområdet är således väghållarens 

ansvar.  

 

 

Röd = Fastighetsägarens ansvar 

Grön = VA-huvudmannens ansvar 

Orange = Allmän platshållarens ansvar 
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Sammanträdesdatum

2022-09-06

Utbildningsutskottet

Utdrag bestyrks

§ 78 Dnr 2022/883

Fjärrundervisning - Leksands gymnasium

Beskrivning av ärendet

En huvudman som fattar beslut att använda fjärrundervisning i visst ämne 
eller kurs ska anmäla beslutet till Skolinspektionen.

Vad anmälan ska innehålla framgår av Skolinspektionens föreskrifter 
(SKOLFS 2020:227) om anmälan att bedriva fjärrundervisning. Här framgår 
bland annat att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss 
skolenhet, att anmälan ska göras på den blankett som finns på 
Skolinspektionens webbplats samt att en redogörelse ska lämnas för de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten.

Att anmälan ska avse beslut om fjärrundervisning vid en viss skolenhet 
innebär att det ska framgå vilken skolenhet som anmälan avser samt att de 
uppgifter som efterfrågas i blanketten ska redovisas per skolenhet. En 
anmälan per skolenhet ska göras även om huvudmannen har beslutat att 
bedriva fjärrundervisning vid flera skolenheter. Detta gäller även om själva 
beslutet att använda fjärrundervisningen gäller flera skolenheter.

Huvudmannens ansvar

Det behövs inget särskilt tillstånd för att bedriva fjärrundervisning i enlighet 
med de bestämmelser och begränsningar som finns i 21 kap. skollagen, 5 a 
kap. skolförordningen och 4 a kap. gymnasieförordningen. Huvudmannen 
ansvarar dock för att undervisningen bedrivs i enlighet med författningarnas 
krav. Det innefattar även att beslutet att bedriva fjärrundervisning, och 
anmälan av beslutet, ska göras i enlighet med författningarna.

För läsåret 22 - 23 innebär det fjärrundervisning inom moderna språken, ca 
1% av samtliga kurser som genomförs på Leksands gymnasium.

Sektorns/avdelningens bedömning

Sektorn bedömer att Leksands gymnasium kan bedriva fjärrundervisning 
som ett komplement till ordinarie undervisning enligt av rektor gjord 
bedömning.
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Sammanträdesdatum

2022-09-06

Utbildningsutskottet

Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-30. 

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Leksands gymnasium får bedriva fjärrundervisning inom moderna 
språk vilket utgör ca 1 % av gymnasiets utbildning. Beslutet gäller 

läsåret 2022 - 2023.

Beslutet skickas till

Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund

Sektorchef Carin Fredlin
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Datum 

2022-09-07 
Referens 

Dnr 2016/716   

 

 
Er referens 

Mål nr 3017-22 

 
 Förvaltningsrätten i Falun 

Box 45 
791 Falun 

 

Yttrande avseende mål 3017-22,  ./. Leksands kommun 

Klagande:   

Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges i Leksands beslut 27 juni 2022, § 58 

Saken:  Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 

Med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges i Leksands beslut, 27 juni 2022 § 58 
samt föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun, daterat 16 augusti 2022 (aktbilaga 10), 
inkommer Leksands kommun (nedan kommunen) med svar enligt följande: 

Yrkanden 

Leksands kommun yrkar att överklagandet om att upphäva kommunfullmäktiges i Leksands 
beslut från 27 juni 2022 § 58 ska avslås.  

Grunder för yrkanden m.m. 

Bakgrund 
Den klagande anför i sin överklagan att kommunens beslut står i strid med 
likställighetsprincipen, 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) KL. Den klagande hävdar att det 
saknas saklig grund för skillnaden i behandling mellan de olika samfällighetsföreningarna. 

Kommunfullmäktiges i Leksands beslut, 27 juni 2022 § 58, är ett parallellt beslut till ett annat 
beslut, vid samma sammanträde, om upphörande av kommunal skötsel av enskilda vägar, § 57. 

Även om ansvaret för skötseln av de enskilda vägarna återgår till fastighetsägarna kommer 
kommunen även fortsättningsvis att kunna erbjuda skötsel alternativt ekonomiskt bidrag för 
skötsel efter det att avtal tecknats mellan parterna. 

För att kommunen ska kunna teckna avtal med olika parter inom väghållningsorganisationen, 
behöver dels gemensamhetsanläggningar skapas genom förrättningar hos Lantmäteriet, dels 
behöver samfällighetsföreningar bildas. Kommunen uppskattar att det rör sig om ett 40-tal 
gemensamhetsanläggningar respektive samfällighetsföreningar.  

Det är kommunens bedömning att samfällighetsföreningarna, såsom ideella föreningar, inte har 
möjlighet att bygga upp likviditet via t.ex. statsbidrag och medlemsavgifter m.m. i den takt som 
det uppstår kostnader och utgifter. Av denna anledning fattade kommunen beslut om att ge 
bidrag med upp till 40 000 kr per nybildad samfällighetsförening och 40 000 kr per 
gemensamhetsanläggning för att lösa de initiala kostnaderna i ett kritiskt läge av uppstarten. 

Likställighetsprincipen 

Kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Den 
klagande påstår att beslutet innebär att redan existerande samfällighetsföreningar, eller 
fastighetsägare som har tackat nej till att kommunen ansöker om förrättningar för deras 
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räkning, inte omfattas av beslutet om att få bidrag. Detta skulle enligt den klagande strida mot 
likställighetsprincipen i och med att det saknas sakliga grunder för denna åtskillnad i 
kommunens behandling. 

Kommunens mening med beslutet är att samtliga förrättningar som behöver göras avseende de 
ca. 33 mil vägar, som kommunens ansökan avsåg, omfattas av detta bidrag. Oaktat om det sker 
via kommunens ansökan, eller vid ett senare skede, på fastighetsägarnas ansökan. 

Det framgår av det av klagande åberopade stycket som refererar till tjänsteutlåtande 2022-06-
30 Dnr 2016/716 angående avräkning vid avbruten förrättning. Hade kommunens avsikt varit 
att inga bidrag ska utgå till avbrutna förrättningar hade frågan om avräkning inte varit aktuell.  

Skälen till avräkningen är att vid en avbruten förrättning står kommunen för hela de kostnader 
som dittills uppstått. Vid en eventuell återupptagen förrättning av fastighetsägarna är det 
sannolikt att en del av det arbete som kommunen har bekostat kan användas i den nya 
processen. Det vore då oskäligt om dessa fastighetsägare både ska kunna tillgodoräkna sig det 
av kommunen betalda arbetet och dessutom få bidrag till förrättningskostnaderna när 
fastighetsägare som genomför förrättningar på kommunens ansökan enbart får del av bidraget. 
Det är därför som det i beslutet finns en möjlighet till avräkning. Någon särbehandling utifrån 
vem som ansökt om förrättning föreligger inte.  
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2022-08-04
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Dnr 2022/7  

Avdelning: Boendesamordnare SÄBO
Ansvarig: Malin Hed 
E postadress: malin.hed@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 – 
särskilt boende

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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende)

Ärende 2 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende)

Ärende 3 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08

Ärende 4 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14 

Ärende 5 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16

Ärende 6 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporteringen.
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Johan Karén
Enhetschef Malin Hed
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Sammanträdesdatum

2022-08-23

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 125 Dnr 2022/7

Rapportering av ej verkställda beslut - Särskilt boende 
kvartal 2/2022

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 2 kvartalet 2022 finns 6 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende)

Ärende 2 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-24 (Parboende)

Ärende 3 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-02-08

Ärende 4 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-02-14 

Ärende 5 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-16

Ärende 6 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Särskilt boende (Enligt 4 kapitlet 1 §)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-28
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Sammanträdesdatum

2022-08-23

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-03-28

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

220809
Referens

Dnr 2022/4  

Individ- och familjeomsorg
Gunilla Andersson, 0247-80440
Gunilla.andersson1@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 – 
individ- och familjeomsorgen

Beskrivning av ärendet

Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18

Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10

Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Katja Vestling
Enhetschef Annelie Bylund
Socialsekreterare Gunilla Andersson
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Sammanträdesdatum

2022-08-23

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 122 Dnr 2022/4

Rapportering av ej verkställda beslut - IFO kvartal 
2/2022

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 2 kvartalet 2022 finns 2 ej verkställda beslut att rapportera. 

Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, familjehem (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2022-01-18

Ärende 2 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2022-03-03

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-08-10

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-08-16
Referens

Dnr 2022/6  

Ordinärt Boende
Marie-Louise Jonsson, 0247-80680
Marie-louise.jonsson@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2022 – 
ordinärt boende

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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet. 

Ärende 1 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11

Ärende 2 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-04-27

Ärende 3– Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-09

Ärende 4 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-16

Ärende 5 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-30

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till

Socialchef Ulrika Gärdsback
Avd-chef Anna Wikberg
Enhetschef Marie-Louise Jonsson
Enhetschef, Kristina Ollén
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Sammanträdesdatum

2022-08-23

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 124 Dnr 2022/6

Rapportering av ej verkställda beslut - Ordinärt boende 
kvartal 2/2022

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 2: a kvartalet 2022 finns 5 ej verkställda beslut att rapportera inom 
ordinärt boende, dagverksamhet. 

Ärende 1 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet 
Datum för gynnande beslut: 2022-04-11

Ärende 2 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-04-27

Ärende 3– Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-09

Ärende 4 – Kvinna
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-16

Ärende 5 – Man
Beslut: Socialtjänstlagen, Dagverksamhet

Datum för gynnande beslut: 2022-05-30
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Sammanträdesdatum

2022-08-23

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-16

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Styrelsen f�r Utveckling i Dalarna Holding AB avger f�ljande �rsredovisning f�r r�kenskaps�ret 2021.
 
 
�rsredovisningen �r uppr�ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s�rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f�reg�ende �r.
 
 

F�rvaltningsber�ttelse
 
 

Verksamheten
 
Allm�nt om verksamheten
 
Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas l�n bedriva �vergripande regionalt utvecklingsarbete inom
Dalarnas kommuner angel�gna och gemensamma sakfr�gor samt �ga och f�rvalta andra
l�nsgemensamma och kommunala bolag.
 
F�retaget �r moderf�retag i en s.k. �mindre koncern� och uppr�ttar ingen koncernredovisning med
h�nvisning till undantagsreglerna i �rsredovisningslagen 7 kap 3 �. 
 
F�retaget har sitt s�te i Falun.
 
V�sentliga h�ndelser under r�kenskaps�ret  
 
Under r�kenskaps�ret har styrelsen f�rt dialog kring de framtida f�ruts�ttningarna vad g�ller Visit
Dalarna AB. Ett processarbete kring detta har genomf�rts.
Pandemin har fortsatt p�verkat samh�llets f�ruts�ttningar i stort. Bolaget har ingen egen p�verkan men
ser en risk i att  hel�gt dotterbolag kan p�verkas vilket inneb�r att d�r finns en risk f�r negativ p�verkan. 
 
 

Fler�rs�versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Resultat efter finansiella poster -40 -38 -53 -59  
Soliditet (%) 92,6 92,4 92,3 92,4  
      

 

F�r�ndring av eget kapital
 Aktie- Balanserat �rets Totalt

 kapital resultat resultat  
Belopp vid �rets ing�ng 75 000 3 088 831 61 950 3 225 781
Disposition enligt beslut
av �rets �rsst�mma:     
   Balanseras i ny r�kning  61 950 -61 950 0
�rets resultat   60 331 60 331
Belopp vid �rets utg�ng 75 000 3 150 781 60 331 3 286 112
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Resultatdisposition
Styrelsen f�resl�r att till f�rfogande st�ende vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 3 150 781
�rets vinst 60 331
 3 211 112
 
disponeras s� att
i ny r�kning �verf�res 3 211 112
 3 211 112
 
F�retagets resultat och st�llning i �vrigt framg�r av efterf�ljande resultat- och balansr�kning med noter.
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Resultatr�kning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Summa r�relseint�kter  0  0  
      
R�relsekostnader      
�vriga externa kostnader  -39 669  -38 050  
Summa r�relsekostnader  -39 669  -38 050  
      
R�relseresultat  -39 669  -38 050  
      
Resultat efter finansiella poster  -39 669  -38 050  
      
Bokslutsdispositioner      
Erh�llna koncernbidrag  100 000  100 000  
Summa bokslutsdispositioner  100 000  100 000  
      
Resultat f�re skatt  60 331  61 950  
      
�rets resultat  60 331  61 950  
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Balansr�kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

TILLG�NGAR      
      
Anl�ggningstillg�ngar      
      
Finansiella anl�ggningstillg�ngar      
Andelar i koncernf�retag 2 3 400 000  3 400 000  
Summa finansiella anl�ggningstillg�ngar  3 400 000  3 400 000  
      
Summa anl�ggningstillg�ngar  3 400 000  3 400 000  
      
Oms�ttningstillg�ngar      
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  150 622  90 291  
Summa kassa och bank  150 622  90 291  
      
Summa oms�ttningstillg�ngar  150 622  90 291  
      

SUMMA TILLG�NGAR  3 550 622  3 490 291  
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  75 000  75 000  
Summa bundet eget kapital  75 000  75 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  3 150 781  3 088 831  
�rets resultat  60 331  61 950  
Summa fritt eget kapital  3 211 112  3 150 781  
      
Summa eget kapital  3 286 112  3 225 781  
      
Kortfristiga skulder      
�vriga skulder  264 510  264 510  
Summa kortfristiga skulder  264 510  264 510  
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 550 622  3 490 291  
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Noter
 

Not 1 Redovisningsprinciper
 

Allm�nna upplysningar
�rsredovisningen �r uppr�ttad i enlighet med �rsredovisningslagen och Bokf�ringsn�mndens allm�nna
r�d (BFNAR 2016:10) om �rsredovisning i mindre f�retag. 
 
   

 

Not 2 Andelar i koncernf�retag
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing�ende anskaffningsv�rden 3 400 000 3 400 000  
Utg�ende ackumulerade anskaffningsv�rden 3 400 000 3 400 000  
    

Utg�ende redovisat v�rde 3 400 000 3 400 000  
    

 
Not 3 V�sentliga h�ndelser efter r�kenskaps�rets slut
 
Under 2022 har sanktioner mot Ryssland f�tt konsekvenser p� v�rldsekonomin. F�retaget �r i dagsl�get
ej p�verkat men bevakar utvecklingen och kan inte utesluta att en fortsatt likartad utveckling kan ge
konsekvenser f�r f�retaget.
 
 
 
Resultat- och balansr�kningen kommer att f�rel�ggas p� �rsst�mma f�r fastst�llelse.
 
 
 
Falun den dag som framg�r av min elektroniska underskrift 
 
 
 
  
Fredrik Jarl Lars Isaksson
Ordf�rande  
  
  
  
Jan Boman Anna Hed
  
  
  
  
Ulrika Liljeberg Stina Munters
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Mats Nilsson Leif Pettersson
  
  
  
  
Fredrik R�nning Mikael Thalin
  
  
  
  
Hans Unander Joakim Storck
  
  
  
  
Kjell Tenn Jonny Jones
  
  
  
  
Stefan Norberg  
  
  

 
 
V�r revisionsber�ttelse har l�mnats den dag som framg�r av min elektroniska underskrift
 
Ernst & Young Aktiebolag 
 
 
 
Susann Lind�n  
Auktoriserad revisor 
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Protokoll från sammanträde med styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB

Tid: 2022-05-11, kl 09.00-09.30

Plats: Falun, Rådhuset

Närvarande: Se bilaga

1. Sammanträdet öppnas

Ordförande Fredrik Jarl hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Upprop

Se bilaga, Närvarolista

3. Fastställelse av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkännes.

3. Val av justerare

Fredrik Rönning utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB

Styrelsen godkänner årsredovisning 2021 samt överlämnar årsredovisningen till revisorerna, 

respektive kommunfullmäktige och årsstämman.

4. Sammanträdet avslutas

Ordförande Fredrik Jarl tackar alla och förklarar samman trädet avslutat

Fredrik Jarl Fredrik Rönning

ordförande justerare

Tommy Sandberg

sekreterare
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Bilaga

Närvarolista

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, Avesta kommun

Göran Hoffmann, kommunstyrelsens ordförande, Hedemora kommun

Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförande, Smedjebackens kommun

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Ludvika kommun

Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande, Rättviks kommun

Viktor Zakrisson, oppositionsråd, Leksands kommun

Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun

Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande, Orsa kommun

Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande, Vansbro kommun

Fredrik Jarl, kommunstyrelsens ordförande, Gagnefs kommun

Tommy Sandberg, kommunchef, Gagnefs kommun
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Datum

2022-09-09
Referens

Dnr 2022/9  

Administrativ service
Lotta Arnesson, Telefon
lotta.arnesson@leksand.se

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden.

Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden.

Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut:

Sektorn för samhällsutveckling

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning

� Delegeringsbeslut bostadsanpassning, juli och augusti 2022

� Delegeringsbeslut miljö, juli och augusti 2022

� Delegeringsbeslut bygglov, juli och Augusti 2022 

Trafikärenden

� Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022

Näringsliv, Markavtal, översiktlig planering och plan  

� Delegeringsbeslut, juli och augusti 2022

Utbildningssektorn

Skolskjutshandläggare

� Delegeringsbeslut skolskjuts januari – maj 2022

Utskotten

� Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 2022-08-30

� Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-08-25 

� Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-09-06
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� Delegeringsbeslut av Allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022- 09-12

Personalärenden

� Personalärenden/nya anställningar augusti 2022 

Förslag till beslut

1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 
protokoll och listor per den 3 oktober 2022.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken

1. Protokoll och listor.

Slutligt beslut skickas till

Administrativ service 
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