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Datum

2019-08-15
Kommunstyrelsen
Björn Arrias

Kommunstyrelsens ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunhuset Plenisalen Måndagen den 26 augusti 2019 Kl. 09.00 (OBS!)

På förmiddagen mellan kl. 09.00 och 12.00 ges redovisning av uppdrag samt 
information om förvaltningens förslag till mål och budget 2020-2022. 
Ärendena 4-21 på dagordningen behandlas under eftermiddagen, med start 
klockan 13.00.

Ärenden med förslag till beslut

1 Val av justerare

2 Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag per den 
20 maj avseende budget 2020-2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2019/258

3 Presentation av förvaltningens förslag till budget 
2020-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

2019/258

4 Kommundirektören informerar

5 Utskottsordförandena informerar
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6 Delrapport - utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge förvaltningen och Leksandsbostäder AB i uppdrag att 

arbeta vidare och i samband med slutredovisning av hela 
uppdraget återkomma med förslag till beslut utifrån följande 
inriktningar:

 Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med 
servicegruppen, skogsgruppen och verkstad/förråd

 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och 
slå ihop med fastighetsförvaltningen

 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från 
Leksandsbostäder till kommunen

2019/42

7 Trafikstrategi för Leksands kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta trafikstrategi för Leksands kommun, i enlighet med 

förslaget.

2019/825

8 Marköverlåtelse Hesseborn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna försäljning av fastigheten Leksand Nygård 5 i 

enlighet med villkor i upprättat och av parterna undertecknat 
marköverlåtelseavtal.

2017/1789

9 Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelse inom hälso- och 

sjukvården för 2018
2. Anta prioriteringar gällande fortsatt patientsäkerhetsarbete för 

2019, i enlighet med förslaget.

2019/50

10 LOV-ersättning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa ekonomisk ersättning till utförare av LOV till 436 kr 

per godkänt utförd hemtjänsttimme.
2. Ersättningen gäller från den 1 januari 2020.

2019/719
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11 Assistansersättning personlig assistans enligt LSS
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Fastställa ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS 

till 260 kronor per beviljad assistanstimme. I timbeloppet 
ingår grundlön, OB-tillägg, semesterlön och 
arbetsgivaravgifter. 

2. Ersättningen gäller från den 1 januari 2020. 

2019/720

12 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna överenskommelsen om samverkan för trygg och 

effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i enlighet 
med förslaget.

2019/367

13 Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning gällande mark och 
exploatering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för 

tjänstemän, i enlighet med förslaget.

2013/943

14 Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning med anledning av ny tobakslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för 

tjänstemän, i enlighet med förslaget.

2019/972

15 Yttrande om uppföljande granskning av tidigare 
revisionsrapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande och översända det till 

kommunens revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

2019/413
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16 Yttrande om revisionsrapport om granskning av social 
arbetsmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna yttrandet och översända det till kommunens 

revisorer.
2. Lämna yttrandet till fullmäktige för kännedom.

2019/412

17 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen 4/2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2019/821

18 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS - vård och omsorg 
1/2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

2019/822

19 Årsberättelse 2018 - Leksands naturvårdsfond
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2018 

som en information till protokollet.

2019/797

20 Anmälan av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas 

i protokoll och listor per den 15 augusti 2019.

2019/27

21 Kommunstyrelsens ordförande informerar

Ulrika Liljeberg (C)

Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-08-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 65 Dnr 2019/42

Delrapport - utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag

Beskrivning av ärendet
Kommunen står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att nå de 
politiska målen behöver vi ha en effektiv organisation där vi fortsätter bygga 
bostäder, utvecklar kommunens fastigheter och utnyttjar våra lokaler så 
effektivt som möjligt.

Förvaltningen har fått i uppdrag att:

 Utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens 
fastigheter, men med huvudinriktningen att föra över gata/park och 
fastighetsförvaltning till kommunens förvaltning.

 Utreda konsekvenserna av och formerna för att kommunen tar över 
ägandet av de särskilda boendena.

Förvaltningen har tagit fram en delrapport och i den föreslås att:

 Gata/park flyttas till kommunen och slås ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd.

 Kommunens vaktmästare flyttas till Leksandsbostäder och slås ihop 
med fastighetsförvaltningen.

 Ägarskapet av särskilda boenden flyttas från Leksandsbostäder till 
kommunen.

Vid dagens sammanträde föredrar kommundirektör Göran Wigert ärendet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att organisations-
förändringarna kommer att leda till en effektivare och flexiblare 
organisation. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-08-12

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

Beslutsunderlag
Delrapport – utredning av framtidens styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-11

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
1. Ge förvaltningen och Leksandsbostäder AB i uppdrag att arbeta vidare 

och i samband med slutredovisning av hela uppdraget återkomma med 
förslag till beslut utifrån följande inriktningar:

 Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd

 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och slå ihop 
med fastighetsförvaltningen

 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till 
kommunen

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Göran Wigert
VD Leksandsbostäder, Elisabet Nises-Look
Utredare Lotta Arnesson 
Kommunstrateg Maria Bond
Sektorschef Åke Sjöberg
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(3)

Datum
2019-08-14

Referens
Dnr 2019/42 2019.6570

Verksamhetsstöd 
Lotta Arnesson/Maria Bond

Direktiv till utredning av framtidens styrning, ledning 
och organisation av kommunens fastigheter, gata/park 
och bostadsbolag

Beskrivning av ärendet
Kommunen står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att nå de 
politiska målen behöver vi ha en effektiv organisation där vi fortsätter bygga 
bostäder, utvecklar kommunens fastigheter och utnyttjar våra lokaler så 
effektivt som möjligt.

Förvaltningen har fått i uppdrag att:

 Utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens 
fastigheter, men med huvudinriktningen att föra över gata/park och 
fastighetsförvaltning till kommunens förvaltning.

 Utreda konsekvenserna av och formerna för att kommunen tar över 
ägandet av de särskilda boendena.

Förvaltningen har tagit fram en delrapport och i den föreslås att:

 Gata/park flyttas till kommunen och slås ihop med servicegruppen, 
skogsgruppen och verkstad/förråd.

 Kommunens vaktmästare flyttas till Leksandsbostäder och slås ihop 
med fastighetsförvaltningen.

 Ägarskapet av särskilda boenden flyttas från Leksandsbostäder till 
kommunen.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att organisations-
förändringarna kommer att leda till en effektivare och flexiblare 
organisation. 
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Leksands kommun

Datum
2019-08-14 Referens

Dnr 2019/42
Sida
2(3)

Förslag till beslut

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

skogsgruppen och verkstad/förråd

 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och slå ihop 
med fastighetsförvaltningen

 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till 
kommunen

2. En slutrapport med förslag till slutgiltiga organisationer samt 
redovisning av ekonomiska och administrativa konsekvenser ska tas 
fram parallellt med att förvaltningen utreder praktiskt och 
arbetsrättsligt genomförande av organisationen.

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

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Delrapport – utredning av framtidens styrning, ledning och 

organisation av kommunens fastigheter, gata/park och bostadsbolag
2. Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-11

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
1. Kommundirektör, Göran Wigert
2. VD Leksandsbostäder, Elisabet Nises-Look
3. Lotta Arnesson, Maria Bond
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Leksands kommun

Datum
2019-08-14 Referens

Dnr 2019/42
Sida
3(3)
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Delrapport – utredning av framtidens 
styrning, ledning och organisation av 
kommunens fastigheter, gata/park och 
bostadsbolag

Inledning
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Kommunen står inför stora utmaningar de närmaste åren. För att nå de politiska målen behöver vi ha 
en effektiv organisation där vi fortsätter bygga bostäder, utvecklar kommunens fastigheter och 
utnyttjar våra lokaler så effektivt som möjligt.

Kommunen står även inför stora investeringar och därför är det viktigt att utveckla 
fastighetsförvaltningen för att säkerställa att vi förvaltar, utvecklar och nyttjar kommunens lokaler på 
bästa sätt. Fastigheter och lokaler står för en stor del av kommunens drifts- och investeringsbudget 
vilket gör det än mer viktigt att ha en kostnadseffektiv förvaltning.

Förvaltningen behöver tillsammans med Leksandsbostäder se över konsekvenser av att slå ihop 
verksamheter och samordna resurser och kompetenser på ett ställe. Syftet är bland annat att ta reda 
på om det går att hitta samordningsvinster samt nya och effektivare arbetsformer.

Nya regler kring redovisning och skatter innebär att ägandet av särskilda boenden behöver ses över. 

Utredningsuppdrag
 Utreda och föreslå det lämpligaste sättet att organisera kommunens fastigheter, men med 

huvudinriktningen att föra över gata/park och fastighetsförvaltning till kommunens 
förvaltning.

 Utreda konsekvenserna av och formerna för att kommunen tar över ägandet av de särskilda 
boendena.

 Digitalisering, hållbarhet, tillgänglighet och ekonomisk effektivitet är ledord i utredningen. I 
utredningen ska det även tas hänsyn till om det går att göra samordningsvinster inom 
administration och verksamhetssystem.

1. Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med 
servicegruppen, skogsgruppen, verkstad/förråd 
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Arbetsuppgifter (i stora drag)
Gata/park – 
ca 14,5 tjänster 

- Drift och underhåll av 
vägnätet (ca 39 mil) 
- Skötsel av kommunens 
parker (parkmark ca 30 
ha), grönområden och 
lekplatser
- Grönyteskötsel vid 
kommunens fastigheter
- Renhållning av gator, 
torg, parker och andra 
allmänna platser
- Utsmyckning av gator 
och offentliga platser
- Grönyteskötsel vid 
Leksandsbostäder AB:s 
fastighetsbestånd

Servicegrupp –
 5,75 tjänster

- Utför uppdrag som 
tilldelas av 
förvaltningen
- Drift och underhåll 
toaletter, latriner
- Evenemang
- Torgplatser
- Reparationer
- Tillverkning 
bord/bänkar
- Skötsel naturområden/ 
vandringsleder
- Reparationer
- Bostadsanpassningar
- Kossor

Skogsgrupp – 
2,0 tjänster

- Tätortsnära 
skogsvård

Verkstad/förråd
2,5 tjänster

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

Fördelar med att slå ihop gata/park, servicegruppen, skogsgruppen och 
verkstad/förråd

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

 Mer flexibel verksamhet
- Ekonomi under ett ansvar, lättare och tydligare att ha kontroll på en budget
- Lättare att samordna och få ihop folk vid arbetstoppar. Flera resurser gör det enklare att 
  planera och hinna med. Jämnare arbetsnivå, idag är det många toppar och dalar.
- På sikt kan samordningsvinster göras med fritid, exempelvis kan någon från gata/park 
  hjälpa till att köra skidspår.

 Kan nyttja ”skogskörkort” och utöka resurser till skogsgruppen
- Flera inom gata/park har körkort för att sköta skog. Skogsgruppen är i behov av fler resurser 
  eftersom det är många uppdrag som ska utföras.

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

 Kan fördela uppdrag till AME
- Om uppdrag styrs och fördelas via Gata/park till AME så blir det en ökad tydlighet i vilka 
uppdrag som utförs och vem som gör vad.

Frågor att ta hänsyn till vid en hopslagning

 Upphandlingar
- Leksandsbostäder samordnar kvalificerade upphandlingar för fastigheter med 
gemensamma avtal, entreprenörer och leverantörer. 

 Kontakter/planering tillsammans med entreprenörer
- Leksandsbostäder har mycket kontakter med entreprenörer och planerar många olika jobb 
som ska utföras.

 Ta tillvara på kompetens
- Det finns mycket värdefull kompetens inom Leksandsbostäder som det är viktigt att ta hand 
om när den överförs till kommunens regi. 

Organisationsförslag

Samhällsutveckling
Sektorchef 

Fritid
Avdelningschef

Enhet Fritid ute 

Enhet Leksandshallen

Gata/Park
Avdelningschef

(Upphandling, kontakter 
med entreprenörer)

Gata/park
Servicegrupp
Skogsgrupp

Verkstad/förråd
Totalt ca 25 

heltidstjänster

2. Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäders 
fastighetsförvaltning

Förvaltningens bedömning är att Leksandsbostäder behöver ha kvar fastighetsförvaltningen hos sig, 
då det finns effektiviseringsvinster med att samla kompetensen på ett ställe. De positiva effekterna 
att ha kvar fastighetsförvaltningen i bolaget överväger effekterna av att flytta över den till 
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kommunen. Som bostadsbolag behöver Leksandsbostäder vissa kompetenser inom sin egen 
organisation. För att undvika dubbel kompetens är förslaget istället att stärka upp bolagets 
organisation med kommunens vaktmästare.

Arbetsuppgifter (i stora drag)
Fastighetsförvaltning -
ca 24 tjänster

- Fastighetsskötsel
- Reparationer/underhåll
- Investeringsprojekt
- Kundtjänst
- Energioptimering
- Beredskap året runt/dygnet 
runt
- Reservelverk
- Samverkan
- Budget och prognos

Kommunens vaktmästare –
 6 tjänster

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

Fördelar med att slå ihop Leksandsbostäders fastighetsförvaltning och 
kommunens vaktmästare

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

 Gränsdragningslistan kan ersättas av ansvarsfördelning
- Idag arbetar fastighetsförvaltningen och kommunens vaktmästare utifrån en 
gränsdragningslista där det framgår vem som ska göra vad. Vid en hopslagning kan listan tas 
bort och ersättas av en ny ansvarsfördelning som får arbetas fram.

 Remotex
- Fastighetsförvaltningen och kommunen jobbar redan idag i samma verksamhetssystem 
vilket är en stor fördel vid en hopslagning.

Frågor att ta hänsyn till vid en hopslagning

 Kompetenskrav
- För att säkerställa att det är rätt kompetens på tjänsterna bör tjänsterna inom Leksands 
kommun (ej Leksandsbostäder AB) kravspecificeras och återsökas.

 Matkörning
- För att renodla tjänsterna bör det ses över om matkörningen ska flyttas till kostavdelningen.

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

3. Ägande av särskilda boenden

Förvaltningen utreder de ekonomiska effekterna av att flytta ägandet av särskilda boenden 
från Leksandsbostäder till Leksands kommun. Kommunen kommer att äga Tibble särskilda 
boende i och med ombyggnationen som sker nu, och det finns liknande planer för Edshult 
när det senare byggs om. Det finns fördelar att hålla ihop ägandet av samtliga boenden. Det 
kommer att uppstå vissa skatteeffekter i och med att man flyttar fastigheter från ett 
skatterättsligt subjekt (bolaget) till ett icke skatterättsligt subjekt (kommunen). Men 
eftersom Leksandsbostäder enligt gällande skatteregler är tvungna att ta ut 
marknadsmässiga hyror även av kommunen, finns det en risk att kostnaderna ändå ökar på 
sikt.

4. Sammanfattning av förslag

Flytta gata/park till 
kommunen

• Fördelar
- Samordningsvinster
- Flexiblare verksamhet
- Nyttja skogskörkort
- Egen verkstad
- Tydliga uppdrag AME

• Frågor att ta hänsyn till
- Kvalificerade 
upphandlingar
- Kontakter/planering 
entreprenörer
- Ta tillvara på kompetens 
LBAB

Flytta kommunens 
vaktmästare till LBAB

• Fördelar
- Samordningsvinster
- Ta bort gränsdragnings-
lista
- Gemensamt system - 
Remotex

• Frågor att ta hänsyn till
- Kompetenskrav
- Matkörning
- Lokalstrateg

Flytta ägandet av 
särskilda boenden till 

kommunen

• Fördelar
- Hålla ihop ägandet av 
samtliga boenden

• Frågor att ta hänsyn till
- Vissa skatteeffekter vid 
flytt från ett skatterättsligt 
subjekt (bolaget) till ett 
icke skatterättsligt subjekt 
(kommunen)

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att organisationsförändringarna kommer att leda 
till en effektivare och flexiblare organisation.

5. Förslag till beslut

1. Ge förvaltningen och Leksandsbostäder i uppdrag att arbeta vidare utifrån följande 
inriktningar: 

 Flytta gata/park till kommunen och slå ihop med servicegruppen, skogsgruppen 
och verkstad/förråd

 Flytta kommunens vaktmästare till Leksandsbostäder och slå ihop med 
fastighetsförvaltningen
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 Flytta ägarskapet av särskilda boenden från Leksandsbostäder till kommunen

2. En slutrapport med förslag till slutgiltiga organisationer samt redovisning av ekonomiska 
och administrativa konsekvenser ska tas fram parallellt med att förvaltningen utreder 
praktiskt och arbetsrättsligt genomförande av organisationen.

3. Ambitionen är att organisationsförändringarna ska genomföras från och med 1 januari 
2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-07-04

Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

§ 102 Dnr 2019/825

Förslag till Leksands kommuns Trafikstrategi 2019

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 

Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 

Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
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Sammanträdesdatum
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Utskottet för samhällsbyggnad

Justeras Utdrag bestyrks

Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund 
kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Beslutsunderlag
Dokument; Trafikstrategi för Leksands kommun 2019 samt tjänsteutlåtande 

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Att anta Trafikstrategi för Leksands kommun 2019 med vissa 
redaktionella ändringar samt tillägg främst avseende båttrafik 

Beslutet skickas till
Trafikenheten
Åke Sjöberg, Sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, Avdelningschef Strategisk planering
Johanna Ingre, Trafikverket

18



KOS2019/825

Antagen av KF § x, 2019-xx-xx

 

Trafikstrategi för 
Leksands kommun 

2019

19



1

INNEHÅLL
INLEDNING.......................................................................................................................................2

HUR SKA VI ARBETA MED STRATEGIN .........................................................................................3

LEKSANDS KOMMUN, EN KOMMUN MED UTVECKLING OCH TILLVÄXT.....................................4

VISION 2025.................................................................................................................................5

TRAFIKSTRATEGINS VISION OCH MÅL.............................................................................................6

HÖG TRYGGHET OCH JÄMLIKHET ................................................................................................7

GOD FRAMKOMLIGHET och TILLGÄNGLIGHET ............................................................................8

HÖG TRAFIKSÄKERHET...............................................................................................................10

GOD BOENDEMILJÖ ...................................................................................................................11

HÅLLBARHET ..............................................................................................................................12

GOD FOLKHÄLSA........................................................................................................................14

HANDLINGSPLAN ...........................................................................................................................16

REFERENSDOKUMENT ...................................................................................................................17

20



2

INLEDNING

Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i 
och utgår från Visionen, Översiktsplanen och övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin 
är en sammanställning av tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.

Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika trafikplaner som 
exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 

Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågorna de 
kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att ta ett samlat grepp inom 
transportområdet så att alla de planer och åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen 
som satts upp för kommunens framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål 
för vad vi vill uppnå, dels strategier för hur målen ska nås. Huvudsyftet är att sätta kursen för ett 
hållbart transportsystem i kommunen, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med 
trafikstrategin som grund kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram. 

Leksands kommun ska i sin löpande verksamhet, i planering, drift, underhåll och investeringar, 
stegvis förverkliga trafikstrategins mål. Kommuninvånare, näringsliv och andra aktörer ska 
genom information, aktiviteter och kommunikation engageras och bidra till denna utveckling. 

Trafikstrategins vision och mål har ett långt tidsperspektiv. Samhället är föränderligt och 
utvecklas kontinuerligt varför trafikstrategin ska ses som ett levande dokument.

Översiktsplan & vision 

Trafikstrategi 

Trafikplan

Kollektivtrafikplan Cykelplan

Trafiksäkerhetsprogram 

Övriga planer och program

Genomförande/projekt: 
- Vägbyggen

- Gång- & cykelvägar
- Parkeringslösningar

- Säkra skolvägar
- med flera

Parkeringsnorm
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3

HUR SKA VI ARBETA MED STRATEGIN
För att vi ska uppnå hållbara transporter och hållbara system behöver följande förhållningssätt 
praktiseras: 

Fokusera på helheten 
Vi måste tänka på resans/transportens alla delar och hela sträckan. Det är resan/transporten från 
start till mål som ska vara så hållbar som möjligt. Det kan innebära att du tar bilen till bussen 
eller tåget och tar cykeln eller går den sista sträckan. Ska vårt sätt att resa och transportera gods 
bli hållbart räcker det inte med åtgärder bara inom transportsektorn utan det kräver en 
samordning, ett gemensamt synsätt mellan trafikplanering, stadsplanering, resande, 
transportörer, kommuner och näringsliv. Hållbarhet innebär samverkan mellan ekologi, 
ekonomin och de sociala aspekterna. 

Ökad rörlighet har länge varit ett prioriterat mål för transportsystemet. Men rörlighet i sig är inte 
alltid det som är mest intressant utan tillgänglighet, det vill säga möjligheten att ta del av och 
använda olika slags utbud av varor och tjänster. Ofta förutsätter det rörlighet, men många gånger 
kan ökad tillgänglighet uppnås på andra sätt. 

Att använda fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering som innebär att möjliga förbättringar 
prövas stegvis. Principen innebär att åtgärder väljs i följande ordning:

Steg 1 - Tänk om 
Detta omfattar planering, styrning, reglering, påverkan (mobilitet) och information för att föra 
över resor och transporter till effektivare transportslag eller för att minska efterfrågan på 
transporter. 

Steg 2 - Optimera 
I andra hand ska vi verka för åtgärder som innebär att befintliga trafiksystem används mer 
effektivt, säkrare och mer miljövänligt. 

Steg 3 - Bygg om 
I tredje hand ska vi arbeta för förbättringar och ombyggnadsåtgärder i befintlig infrastruktur. 

Steg 4 - Bygg nytt 
När åtgärder i steg 1-3 inte är tillräckliga ska kommunen verka för en balanserad utbyggnad av ny 
infrastruktur. 
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LEKSANDS KOMMUN, EN KOMMUN MED UTVECKLING OCH TILLVÄXT
Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god tillväxt. Varje dag 
rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över kommungränsen (arbets- och 
studiependling). Goda transportmöjligheter för både människor och gods är av stor vikt såväl 
inom kommunen som till närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga det målet att vi ska växa från cirka 
15 800 (2018) till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk i den 
framtida utvecklingen. Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en självklar del när det 
gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. Det innebär att det ska vara enkelt och säkert att ta 
sig fram i Leksand oavsett om du går till restaurangen, tar cykeln till skolan, bilen till affären, 
båten ut på Siljan, bussen till jobbet eller tåget vidare till flyget. 

Vår struktur med tätorter och många byar kräver en strategi i hur exempelvis utbyggnad av 
bostäder och infrastrukturen kan ske. Det är i våra tätorter som skolor, arbetsplatser, handel, 
service samt viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken i första hand finns. I utvecklingsstråken, 
som förbinder tätorterna, är väl fungerande vägar, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik 
viktigt. Kommunens struktur med många byar gör att bilen kommer vara det primära sättet att 
transportera sig även i framtiden men ambitionen är ändå att öka andelen resor med cykel samt 
med kollektivtrafik. 

Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till exempel så fördubblas 
trafiken under sommaren med alla turister och fritidsboende och på samma vis har vi en stor 
tillströmning vid olika evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Figur: Karta som visar kommunens viktigaste kommunikationsstråk; järnvägen Dalabanan med de tre 
järnvägsstationerna/resecentrum, RV70, gång- och cykelvägar huvudstråk, containerterminalen i Insjön samt busstråk.

Containerterminal
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VISION 2025

Visionen för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Med visionen som 
grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen beskriver därefter i sin förvaltningsplan hur arbetet ska gå till för att nå målen. 
Visionen utgör en av grundbultarna i Leksands trafikstrategi. 

Visionen 2025:

Det är lätt att leva i Leksand
Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av 
valfrihet, professionalitet och omtanke.

Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har 
en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra 
gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka.

Aktiva och levande byar

I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och 
levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna 
arkitekturen, vilket gör möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut.

Stadskärna, industri- och handelscentrum

I Leksands småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och restauranger. I 
Insjön hittar man ett modernt industri- och handelscentrum.

Idrott, hälsa, natur och kultur

Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar och företag och 
kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även 
Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Vi är ledande inom hälsa och idrott, och 
både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Här finns självklart också god tillgång till vård 
på nära håll.

Teknik, energi och resande

Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor och 
företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba 
och miljövänliga buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till arbete och 
studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm.
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TRAFIKSTRATEGINS VISION OCH MÅL

Trafikmiljön i Leksand ska upplevas trygg och jämlik där hållbara transporter av varor och 
människor är det självklara valet. Den bidrar till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i, både i 
tätorterna och på landsbygden. Den goda tillgängligheten till arbete, studier, skolor, fritid och 
service gör att det mesta känns nära i kommunen. Att gå, cykla, åka bil, båt, kollektivt eller välja 
andra miljöanpassade transportsätt ska vara lätt året om. Transportsystemet är ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart för medborgare och näringsliv i hela kommunen. Nytänkande, 
ny teknik, kreativa idéer och samarbete förverkligar våra mål och vår vision. 

Trafikstrategin är strukturerad i sex delområden: 

För varje delområde presenteras mål och strategier som inte är strukturerade efter de olika 
trafikslagen. Målen kan därför i vissa avseenden överlappa varandra och strategier kan stödja mål 
inom olika områden. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett annat sätt att tänka och det blir 
trafikstrategins styrka. Strategierna ska vara långsiktiga och övergripande. Dessa är uppdelade i 
olika kategorier beroende på om de rör sig om strategier inom samhällsplanering, fysisk miljö, 
mobilitetsarbete eller ny teknik. Innebörden av dess kategorier är: 

Samhällsplanering ger riktningen för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, 
infrastruktur och miljö. Målet med planeringen är ett långsiktigt hållbart väl fungerande 
samhälle. 

Fysisk miljö handlar om utformningen av olika miljöer i tätorter såväl som i byar. Det kan vara 
frågan om bredden på vägarna i förhållande till högsta tillåtna hastighet, var farthinder placeras 
för att få störst effekt, hur korsningar byggs samt placering av belysning, vägmärken och andra 
väganordningar. Allt för att olika ändamål ska uppnås så som säkra skolvägar, trygga 
busshållplatser, minskat buller och rätt hastigheter. 

Mobilitetsarbete innebär att genom mjuka åtgärder påverka och förändra resenärers och 
transportörers attityder och beteenden för att främja hållbara transporter och resor innan de har 
påbörjats. Exempel på åtgärder kan vara informationskampanjer, personliga reseråd, erbjudande 
om prova-på-kort i kollektivtrafiken eller om att bli hälsocyklist, resplaner på arbetsplatser med 
riktlinjer för tjänste- och arbetsresor med mera.

Ny teknik; Vi lever i en snabbt föränderlig värld med nya tekniska lösningar, nya möjligheter till 
kommunikation via datorer och telefoner, nya typer av fordon som exempelvis självkörande bilar 
men även fordon med nya bränslen. Tekniska lösningar i form av artificiell intelligens, som 
genom studier i hur, var och när människor och fordon rör sig kommer påverka utformningen av 
vårt samhälle i framtiden. I det här dokumentet har vi tagit med den nya teknik som antingen 
finns eller som vi i dagsläget tror är möjlig inom en snar framtid. 

Hög trygghet 
och jämlikhet

God framkomlighet 
och tillgänglighet

Hög 
trafiksäkerhet

Hållbarhet God folkhälsa God 
boendemiljö
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HÖG TRYGGHET OCH JÄMLIKHET
Mål 
Det ska vara tryggt och säkert att ta sig som trafikant till viktiga målpunkter som skola, 
arbetsplatser, allmänna inrättningar, rekreation och fritid, året runt, olika tider på dygnet. Detta 
oaktat om man är gående, cyklist, färdas i bil eller åker kollektivt. 

Väsentligt minska barriäreffekter av vägar och järnvägar inom och mellan tätorter, 
bostadsområden, byar och målpunkter för ökad trygghet. 

Barn och ungdomar ska ha goda möjligheter att ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på 
ett tryggt sätt.

En energisnål och effektiv belysning ska finnas längs vägar, stråk och vid passager som i hög grad 
nyttjas av oskyddade trafikanter. 

Strategi
Samhällsplanering 

Infrastrukturen inom kommunen ska förbättras med fokus på de oskyddade trafikanterna.

Tätorterna ska förbindas med varandra genom vägar och sammanhängande cykelstråk. 

Kollektivtrafikstråk och hållplatser lokaliseras till tätbebyggda stråk och platser. 

Fysisk miljö

Öka andelen separerade gång- och cykelvägar med hög trygghet för oskyddade trafikanter.

Trafikmiljöer ska utformas så att fordonsförare styrs till att ta hänsyn till andra trafikanter vid 
konfliktpunkter, särskild hänsyn tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Välanvända stråk till viktiga målpunkter ska vara utformade och belysta på ett tryggt och 
ändamålsenligt sätt som är anpassat för alla. 

Busshållplatser med många resande ska utformas med extra fokus på trygghet.

Mobilitetsarbete 

Leksands kommun ska verka för att fler barn ska cykla till skola och andra målpunkter istället för 
att bli skjutsade - de får en trygghet i att lära sig trafikregler tidigt tillsammans med vuxna.

Trafikundervisning i skolan och kartläggning av upplevda faror längs skolvägar.

(Ny) teknik

Leksands kommun ska vara öppen för att prova och utvärdera ny teknik som ökar tryggheten, 
exempelvis belysning och varningssystem vid vägpassager.
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GOD FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Mål
Det ska vara nära till omvärlden med snabba och tillgängliga transporter och resor. Det ska alltid 
vara lätt att ta sig inom, till och från kommunen, arbetsplatser, regioncentra Falun – Borlänge, 
samt Stockholm/Arlanda. 

Det ska vara lätt att ta sig mellan kommunens olika tätorter och målpunkter. 

Ett väl fungerande transportnät (väg och järnväg) med möjlighet att byta transportsätt som 
underlättar medborgarnas resor, arbets- och studiependling och för samhällsviktiga tjänster och 
funktioner.

Tydliga och gena transportstråk med omlastningsmöjligheter mellan väg och järnväg för 
näringslivets transporter. 

God tillgänglighet för varutransporter för en väl fungerande handel.

Minska väsentliga barriäreffekter av vägar och järnvägar inom och mellan tätorter, 
bostadsområden, byar och målpunkter.  

Stärka Leksand som båtkommun.

Strategi
Samhällsplanering

Leksands kommun ska verka för en utveckling av såväl Dalabanan (järnväg) som riksväg 70 till ett 
modernt, säkert och hållbart transportsystem. 

Särskilt prioriterade punkter är; 

- Förbättrad tillgänglighet till RV 70 i Leksand och Insjön 
- Säkra korsningslösningar och trafikplatser
- Utbyggnad av dubbelspår på vissa sträckor alternativt andra nödvändiga 

kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
- Ökad kapacitet vid containerterminalen i Insjön
- Utökad kapacitet på RV 70 genom 2+1-väg 
- Bibehålla de tre tågstoppen inom kommunen 

Leksands kommun ska verka för utveckling av vägstråk för transporter i öst-västlig riktning. 

Godstransporter hänvisas till större stråk.

Centrum, handels- och verksamhetsområden ska vara lättillgängliga för gods- och 
varutransporter med funktionella lastplatser och möjlighet till omlastning.

Centrum, resecentrum och handelsplatser ska vara lättillgängliga med väl planerade 
parkeringsplatser, cykelställ och busshållplatser.

Framkomlighet för väg och järnväg över vatten måste säkerställas för framtiden. 

Förebygga uppkomst av väsentliga barriärer.  

Leksands hamnar ska vara lättillgängliga och väl planerade. 
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Fysisk miljö

Tung trafik och genomfartstrafik ska begränsas att gå genom bostadsområden och förbi skolor 
med hjälp av skyltning och fysisk utformning av vägarna. 

Tätorter, bostadsområden och byar ska stärkas med hjälp av infrastruktur och kollektivtrafik. 

Framkomlighet på Leksandsbron och andra broar ska säkerställas. I förekommande fall i 
samverkan med Trafikverket och enskilda väghållare. 

Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras i och mellan tätorterna. 

Bra passager för gång- och cykel ska finnas där vägar och järnvägar upplevs som väsentliga 
barriärer. 

Mobilitetsarbete 

Leksands kommun främjar möjligheter för alternativa resesätt genom exempelvis god 
information om cykelvägar, hållplatser, laddplatser för elbilar med mera. 

Leksands kommun ska verka för punktlighet och samordning av tåg- och busstider för ett 
förenklat resande.

(Ny)Teknik

Transporter styrs via GPS-navigation till att nyttja utpekade transportstråk. 

Leksands kommun ska verka för att ny teknik används, exempelvis så kallad ”geofencing” som 
kan styra/förhindra viss typ av trafik på utvalda ställen och även begränsa hastigheten av fordon 
på vägsträckor med mera. 

Möjlighet till laddning av elbilar ska finnas vid resecentrum och andra strategiska målpunkter. 
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HÖG TRAFIKSÄKERHET
Mål
Inga dödsolyckor eller svåra olyckor ska ske inom trafiken i kommunen.

Trafiksäkerheten ska ökas för oskyddade trafikanter.

Strategi
Samhällsplanering
Oskyddade trafikanter och fordonstrafik ska separeras där behov föreligger.

I detaljplaner fastställs infrastrukturens behov av utrymme. I planprocessen ska trafiksäkerhet 
genomsyra arbetet från start. 

Fysisk miljö
Leksands kommun ska löpande bevaka trafiksäkerheten med stort fokus på oskyddade 
trafikanter, för att kunna åtgärda eventuella brister. 

I punkter där motorfordon och många oskyddade trafikanter korsar varandras väg ska platserna 
utformas till säkra passager. 

Verka för säker utformning av busshållplatser.

Verka för att bygga bort och minska antalet plankorsningar mellan väg och järnväg.

Sträva efter en effektiv och hög kvalitet på drift och underhåll av vägar och gator.

Mobilitetsarbete 

I skolan arbetas det aktivt med trafiksäkerhet i olika åldrar. 

Information om trafiksäkerhet och barns säkerhet i trafiken. 

Leksands kommun har information om trafiksäkerhet för sina anställda.

Leksands kommun ska främja hållbara, trafiksäkra och ansvarsfulla transporter, exempelvis 
genom Fair Transport, och samarbetar med näringslivet i kommunen för att göra det samma.

(Ny)Teknik

Verkar för en fordonspark med högteknisk nivå som främjar trafiksäkerhet. 

Leksands kommuns fordon ska utrustas med alkolås.

Verkar för att våga prova/utvärdera ny teknik i det löpande arbetet. 
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GOD BOENDEMILJÖ
Mål
Tillskapa en attraktiv boendemiljö i nya och befintliga bostadsområden genom god 
trafikplanering, för att minska risken för störningar.

Genomfartstrafik ska med god tillgänglighet ledas via utpekade transportstråk, inte genom byar, 
bostadsområden och de centrala delarna av tätorterna.

Strategi
Samhällsplanering
Leksands kommun ska verka för att särskilja områden för verksamheter och för boende. 

Leksands kommun ska se över möjligheterna med bilfria områden i bostadsmiljöer.

Lokalisering av ny bebyggelse i större omfattning ska ske i tätorterna eller längs stråk där det 
finns god infrastruktur och service. Utbyggnad ska ske utifrån den så kallade stationsnära 
principen där bostäder och verksamheter planeras med närhet till en större hållplats/station med 
god möjlighet till kollektivt resande. 

Planera ny bebyggelse i förhållande till vägar, järnvägar eller annan transportinfrastruktur för att 
skapa attraktiv miljö utan störningar. 

Fysisk miljö

Nya områden för bostäder ska utformas med gena, lättillgängliga, sammanhängande gång- och 
cykelstråk.

Möjligheten att parkera såväl cyklar som andra fordon enkelt och säkert ska finnas vid större 
hållplatser. 

Planera utrymme för samåkningsplats eller liknande i bostadsområden.

Mobilitetsarbete 

Verka för att samåkning ökar. 

Verka för att bilpooler skapas.

(Ny)Teknik
Nya bostadsområden planeras med god infrastruktur, exempelvis möjlighet till att ladda elfordon.
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HÅLLBARHET
Mål
Andelen resor med fossildrivna bilar ska minska, då fler kommuninvånare och besökare väljer att 
gå, cykla, samåka eller åka kollektivt till skola, arbete och andra målpunkter.

Verka för hållbar utveckling i kommunen med minskade koldioxid-utsläpp.

Leksands Kommun ska ha en fossilbränslefri bilpark och på sikt ska det även gälla arbetsfordon.

Transportstråken ska vara gena och med god framkomlighet. 

Leksands Kommuns upphandlade gods och persontransporter ska vara hållbara.

Strategi
Samhällsplanering

Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.

Leksands Kommun ska sträva efter att utveckla kollektivtrafiken med en hög turtäthet och korta 
restider. 

Leksands Kommun ska verka för att sträckor där det finns ett stort resandeunderlag och en 
potential för ökat kollektivtrafikresande prioriteras. 

Leksands kommun ska verka för en hållbar drivmedelsförsörjning och avfallshantering för 
båttrafiken.

Fysisk miljö
Till idrottsområden och andra målpunkter som främjar hälsa ska det finnas god möjlighet att ta 
sig via gång- och cykelvägnät. 

Luftpump och andra möjligheter till självservice för cyklar ska finnas längs viktiga stråk.

Möjlighet till laddning av elfordon ska finnas i tätorterna och längs större transportstråk med 
prioritet vid resecentrum och strategiska målpunkter.

Mobilitetsarbete 
Vid etableringar av nya verksamheter ska Leksands kommun informera om vikten av god 
hållbarhet. 

Verka för att öka näringslivets andel av transporter på järnväg, samt utveckling av Insjöns 
containerterminal.

Initiera samarbeten med olika aktörer för att möjliggöra effektiva och resurssnåla transporter.

Verka för att det finns möjlighet att hyra/låna transportmedel, exempelvis cyklar och eldrivna 
enpersonsfordon (EPF).

Leksands Kommun ska verka för att bussar i kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen.

(Ny)Teknik
I den kommunala verksamheten används nya fordon som drivs med förnyelsebara bränslen och 
teknik som främjar hållbarhet. 
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Ny belysning ska vara energieffektiv och möjlig att styra så att den kan dämpas ner under tider 
och på platser där få eller inga människor är ute. 

EPF (Eldrivna enpersonsfordon) och andra liknande nya fordon och tekniska lösningar ska kunna 
användas på stråk för cykeltrafik under förutsättning att krav på säkerhet och lagkrav uppfylls. 
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GOD FOLKHÄLSA
Mål
Fler kommuninvånare väljer att gå och cykla till skola, arbete och andra målpunkter. 

Kommuninvånarna ska uppleva minskade trafikstörningar i form av buller, vibrationer, partiklar 
och andra luftföroreningar.

Cykeln är ett naturligt val vid kortare resor.

Strategi
Samhällsplanering
Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.

Plan för bullersanering upprättas och viktiga fokusområden för åtgärder pekas ut. 

Trygga fortsatt god luftkvalité. 

Fysisk miljö

Till idrottsområden, friluftsområden och andra målpunkter som främjar hälsa ska det finnas god 
möjlighet att ta sig via gång- och cykelvägnät. 

Mobilitetsarbete 

Kommunen verkar för att medvetandegöra vikten av en god hälsa.

Kommunen ska verka för att fler människor ska gå eller cykla till sina arbeten. Har man maximalt 
5 km mellan sin bostad och skola eller arbetsplats bör det vara självklart att gå eller cykla.  

(Ny)Teknik
Verka för utveckling av ny teknik inom området.
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Figur; 3 och 5 km radie från centrala Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs och Djura. Elcyklar ger möjlighet till att pendla 
längre sträckor, det vill säga mer än 5 km. 
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HANDLINGSPLAN

Genomförande 

För att trafikstrategin ska få effekt i den löpande verksamheten krävs ett metodiskt arbete. 
Målsättningen är att verka genom Leksands kommuns befintliga system för verksamhetsstyrning, 
att indikatorer används och att avstämningar görs med lämpliga intervall i enlighet med gällande 
planer. 

Leksands kommun ska i samverkan med Trafikverket och Region Dalarna samt i sin löpande 
verksamhet, i planering, drift, underhåll och investeringar, stegvis förverkliga trafikstrategins 
mål. Kommuninvånare, näringsliv och andra aktörer ska genom information, aktiviteter och 
kommunikation engageras och bidra till denna utveckling. 

Trafikstrategins vision och mål har ett långt tidsperspektiv. Samhället är föränderligt och 
utvecklas kontinuerligt varför trafikstrategin ska ses som ett levande dokument. En översyn och 
eventuell revidering av trafikstrategin bör ske varje mandatperiod.

Organisation och ansvar 

Det politiska ansvaret för trafikstrategin och dess tillämpning ligger hos kommunstyrelsen. 
Avdelningen för Strategisk planering, som ansvarar för kommunens övergripande trafikplanering, 
är huvudansvarig för att trafikstrategin hålls aktuell. 

Uppföljning 

För att hålla trafikstrategin levande och att utveckla den i förhållande till uppsatta mål krävs att 
uppföljning genomförs kontinuerligt. Uppföljning av mål och åtgärder ska ske inom ramen för 
ordinarie sektorplan samt i avdelningsplanerna. Nya direktiv som kan leda till ändrade mål och 
åtgärder arbetas in i samband med trafikstrategins revidering. 
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REFERENSDOKUMENT

- De globala, nationella, regionala och lokala miljömålen

- De nationella- och regionala infrastrukturplanerna 

- Nollvisionen (Trafikverket)

- Fyrstegsprincipen (Trafikverket)

- Dalastrategin

- Vision Leksand 2025

- Översiktsplan Leksand 2014

- Cykelplan Leksand 2012

- Leksands kommuns Energi och klimatplan 2012 – 2020 

- Centrumutvecklingsplan Leksands Noret 2012

- Trafikförsörjningsplanen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-06-18

Referens
KOS 2019/825  

Trafikenheten
Ingrid Andrén, 80123
ingrid.andren@leksand.se

Förslag till Trafikstrategi 2019

Beskrivning av ärendet
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands 
kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och 
övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av 
tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör 
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika 
trafikplaner som exempelvis för cykel och kollektivtrafik. 

Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god 
tillväxt. Varje dag rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över 
kommungränsen (arbets- och studiependling). Goda transportmöjligheter för 
både människor och gods är av stor vikt såväl inom kommunen som till 
närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till 
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga målet att växa 
till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk 
i den framtida utvecklingen. 
Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder 
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en 
självklar del när det gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. 

Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till 
exempel så fördubblas trafiken under sommaren med alla turister och 
fritidsboende och på samma vis har vi en stor tillströmning vid olika 
evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka 
smart när vi ska planera för framtiden. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med 
trafikfrågorna de kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att 
ta ett samlat grepp inom transportområdet så att alla de planer och åtgärder 
som genomförs bidrar till att uppfylla målen som satts upp för kommunens 
framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål för 
trafiken, dels strategier för hur målen ska nås. 
Huvudsyftet är att sätta kursen för ett hållbart transportsystem i kommunen, 
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med trafikstrategin som grund 
kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.
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Leksands kommun

Datum
2019-06-18 Referens

KOS 2019/825
Sida
2(2)

Utskottet för Samhällsbyggnads förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige

1. Att anta Trafikstrategi för Leksands kommuns 2019

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Dokument; Trafikstrategi för Leksands kommun 2019 samt Tjänsteutlåtande 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Trafikenheten
Åke Sjöberg, Sektorchef Samhällsutveckling
Anna Ograhn, Avdelningschef Strategisk planering
Johanna Ingre, Trafikverket
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-07-02

Referens
Dnr 2017/1789  

Plan- och kartavdelningen
David Wildemo, 80434
David.wildemo@leksand.se

Marköverlåtelseavtal för Nygård 5

Beskrivning av ärendet
Kommunen genomförde under hösten 2017 en markanvisningsdialog där ett 
20-tal byggherrar inbjöds för att lämna intresseanmälan för markanvisning. 
Dialogmöten hölls under hösten 2017 med de som valde att lämna in förslag. 
Dialogprocessen hölls öppen, byggherrarna fick möjligheten att själva 
presentera sitt förslag till byggnation i området, med beskrivning av 
upplåtelseform (hyresrätter/bostadsrätter), gestaltning, exploateringsgrad, 
parkeringslösning och pris.
Förslagen presenterades och förankrades i ledningsgrupp, för politik och 
förvaltning där man beslutade att gå vidare med det bebyggelseförslag som 
Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB inlämnade i markanvisningsdialogen, 
för förhandling om markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12 §23 att godkänna 
markanvisningsavtalet mellan Leksands kommun och Byggnadsingenjör 
Nils Skoglund AB. 

Bolaget har därefter arbetat fram bygglovshandlingar i samråd med 
stadsarkitekt och i enlighet med markanvisningsavtal. Utskottet för 
samhällsbyggnad beslutade 2019-07-04 § XXX att bevilja bygglov enlig 
inlämnade handlingar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att bolaget uppfyllt kriterier uppställda i 
markanvisningsavtal för att gå vidare och teckna marköverlåtelseavtal. I 
marköverlåtelseavtalet regleras försäljning av fastigheten Nygård 5, tidplaner 
och åtaganden för att genomföra bebyggelse på fastigheten. 

Finansiering
Försäljningen medför en administrativ avgift för kommunen avseende 
dödning av inteckning och förekommen handling. Utöver detta har 
kommunen bekostat rivning av befintliga byggnader, upprättande av 
detaljplan med tillhörande handlingar. Kommunens kostnader bedöms täckas 
av den köpeskilling om 5 600 000 kronor som erläggs av Bygglandsingenjör 
Nils Skoglund AB i enlighet med villkor i markanvisningsavtal och 
marköverlåtelseavtal. 
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Leksands kommun

Datum
2019-07-02 Referens

Dnr 2017/1789
Sida
2(2)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Leksand Nygård 5 i 
enlighet med villkor i upprättat och av parterna undertecknat 
marköverlåtelseavtal. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Upprättat marköverlåtelseavtal, undertecknat 2019-06-28

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektor samhällsutveckling 
Byggnadsingenjör Nils Skoglunds AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 24 Dnr 2019/50

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Beskrivning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2018. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2018 varit av god 
kvalitet. Såklart bör förbättringsarbeten fortgå inom hela verksamheten. 

Analys 2018
Vi har på särskilt boende ett bra systematiskt förebyggande arbete när det 
gäller fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Vi har en bra lärmodell med 
olika ombudsroller hos både legitimerade och omvårdnadspersonal. Vi har 
arbetat för att öka kunskapen hos omvårdnadspersonal inom områdena 
nutrition, hygien och palliativ vård. 
Omvårdnadspersonal på särskilt boende utbildas i högre grad än tidigare i 
vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik. Alla över 85 år, som inte har 
någon kommunal insats, erbjuds ett fallförebyggande hembesök av 
arbetsterapeut. Under hembesöket ges information och erbjudanden om 
fallförebyggande åtgärder. 
Vi har arbetat för att förbättra vården i livets slut genom att arbeta med 
Nationell plan för palliativ vård (NVP) på särskilt boende och korttids. NVP 
är ett stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda vårdbehov. Vi har fortsatt 
arbetat för en god omvårdnad vid demenssjukdom. Under året har vi fortsatt 
arbetat i team med hemtagning av patienter från lasaretten. Avvikelser har 
registrerats och analys och åtgärder har satts in efter behov. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-05-21

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

Vi kan se en trend i att avvikelserna i läkemedel minskar vilket kan vara ett 
resultat av en digitalisering i processen. Antalet fall på särskilt boende ligger 
konstant. 
Vi har hittar ett effektivt arbetssätt kring den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning.
Prioriteringar 2019
Att genom digitalisering ytterligare minska antalet läkemedelsavvikelser. Vi 
arbetar för att inom ordinärt boende kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
Bli bättre på att använda oss av verksamhetssystemet och det mobila 
arbetssätt som nu finns för all personal inom sektorn. Genom att säkra 
informationsflöden ökar vi patientsäkerheten. 
Vi ska arbeta mera med bemötandeplaner i demensvården. 
Vi vill hitta bra och nya arbetssätt inom ordinärt boende för att på ett smart 
sätt arbeta med rehabilitering och hjälpmedels frågor. 
Vi ska fortsätta erbjuda förebyggande hembesök till personer över 85 år. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-14
Patientsäkerhetsberättelsen 2018, daterad 2019-04-30

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018
2. Anta förslag till prioriteringar 2019 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-05-14

Ref
Dnr 

Hälso- och sjukvårdsenheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Teresia Karlsson tel 80456
teresia.karlsson@leksand.se

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Beskrivning av ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) står att en 
patientsäkerhetsberättelse ska upprättas årligen. Nu föreligger 
patientsäkerhetsberättelse för den kommunala hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun 2018. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig 
för den som önskar ta del av den. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva vilket patientsäkerhetsarbete som 
bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som 
uppnåtts. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén 
inom hälso- och sjukvården i Leksands kommun under 2018 varit av god 
kvalitet. Såklart bör förbättringsarbeten fortgå inom hela verksamheten. 

Analys 2018
Vi har på särskilt boende ett bra systematiskt förebyggande arbete när det 
gäller fall, trycksår, undernäring och munhälsa på särskilt boende. Vi har en 
bra lärmodell med olika ombudsroller hos både legitimerade och 
omvårdnadspersonal. Vi har arbetat för att öka kunskapen hos 
omvårdnadspersonal inom områdena nutrition, hygien och palliativ vård. 
Omvårdnadspersonal på särskilt boende utbildas i högre grad än tidigare i 
vardagsrehabilitering och förflyttningsteknik. Alla över 85år, som inte har 
någon kommunal insats, erbjuds ett fallförebyggande hembesök av 
arbetsterapeut. Under hembesöket ges information och erbjudanden om 
fallförebyggande åtgärder. 
Vi har arbetat för att förbättra vården i livets slut genom att arbeta med NVP 
på särskilt boende och korttids. NVP är ett stöd för att identifiera, bedöma 
och åtgärda vårdbehov. Vi har fortsatt arbetat för en god omvårdnad vid 
demenssjukdom. Under året har vi fortsatt arbetat i team med hemtagning av 
patienter från lasaretten. Avvikelser har registrerats och analys och åtgärder 
har satts in efter behov. 
Vi kan se en trend i att avvikelserna i läkemedel minskar vilket kan vara ett 
resultat av en digitalisering i processen. Antalet fall på särskilt boende ligger 
konstant. 
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Leksands kommun
Datum
2016-04-15

Sida
2(2)

Vi har hittar ett effektivt arbetssätt kring den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning. 

Prioriteringar 2019
Att genom digitalisering ytterligare minska antalet läkemedelsavvikelser. Vi 
arbetar för att inom ordinärt boende kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
Bli bättre på att använda oss av verksamhetssystemet och det mobila 
arbetssätt som nu finns för all personal inom sektorn. Genom att säkra 
informationsflöden ökar vi patientsäkerheten. 
Vi ska arbeta mera med bemötandeplaner i demensvården. 
Vi vill hitta bra och nya arbetssätt inom ordinärt boende för att på ett smart 
sätt arbeta med rehabilitering och hjälpmedels frågor. 
Vi ska fortsätta erbjuda förebyggande hembesök till personer över 85 år. 

Förslag till beslut
1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018
2. Att anta förslag till prioriteringar 2019 gällande fortsatt 

patientsäkerhetsarbete

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtandet 2018-05-14
2. Patientsäkerhetsberättelsen 2018 

Skickas (expedieras) till
Sektorschef Ulrika Gärdsback 
Verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Teresia Karlsson
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Patientsäkerhetsberättelse för 
Leksands kommun 
År 2018 

2019-04-30
VERKSAMHETSCHEF HSL 
MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

LEKSANDS KOMMUN 

87



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2018

2

Innehåll

................................................................................................................1

 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet ......................................................................................5

1.1 Mål:...........................................................................................................................................5

1.2 Strategier: .......................................................................................................................................5

2 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...................................................................................................6

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ............................................................................................6

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS............................................................................................6

Avdelningschef.....................................................................................................................................6

Enhetschef ............................................................................................................................................6

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar..............................................................................................6

Delegerad hälso- och sjukvårdspersonal ..............................................................................................6

3 Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året ..............................7

3.1 Senior Alert...............................................................................................................................7

3.2     Svenska Palliativregistret ...........................................................................................................8

3.3 BPSD – Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens ......................................................9

3.4 Hemsjukvård.............................................................................................................................9

3.5 Dokumentation – Journalgranskning......................................................................................10

4 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet ..............................................................11

5 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten ............................................................................12

6 Rutiner för händelseanalyser..........................................................................................................12

7 Informationssäkerhet......................................................................................................................12

8 Samverkan för att förebygga vårdskador.......................................................................................13

9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter ..................14

10 Sammanställning och analys .............................................................................................................15

11 Samverkan med patienter och närstående             ............................................................................16

12 Resultat      ....................................................................................................................................16

12.1 Senior Alert.............................................................................................................................16

12.2 Palliativa registret.......................................................................................................................17

12.3 BPSD registret ........................................................................................................................17

12.4 Hemsjukvård ..............................................................................................................................18

12.5 Avvikelser ..................................................................................................................................21

Läkemedel 2017/2018 ........................................................................................................................21

Fall 2017/2018....................................................................................................................................21

88



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2018

3

Allmän omvårdnad/Specifik omvårdnad ...........................................................................................22

89



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2018

4

Sammanfattning
__________________________________________________________________

Den sammanfattande bedömningen är att patientsäkerheten och kvalitén inom hälso- och sjukvården i 
Leksands kommun under 2018 varit av god kvalitet. Förbättringsarbete ska fortgå inom hela 
verksamheten. 

De viktigaste åtgärderna under 2018 för att öka patientsäkerheten har varit:

 Systematiskt förebyggande arbete när det gäller fall/fallskador, trycksår, undernäring och 
munhälsa genom ett strukturerat arbetssätt med riskbedömningar. Vid identifierad risk sätter 
vi in åtgärder som kontinuerligt följs upp. Ett riktigt bra arbete som pågår på särskilt boende. 

 Vi har en bra modell med olika ombudsroller hos både legitimerade och omvårdnadspersonal. 
Det ger oss tillfälle att två gånger per år träffas för kompetenshöjning. Det gäller ombudsroller 
framförallt inom hygien, inkontinens, kost och palliativ vård. 

 Under året har vi digitaliserat en stor del av läkemedelshanteringen både i ordinärt och på 
särskilt boende. Rutiner och nya arbetssätt har tagits fram där vi signerar alla ordinerade 
läkemedel digitalt. 

 All omvårdnadspersonal på särskilt boende har gått en rehab utbildning. Syftet är att ge en 
grundlig kunskap i förflyttningar, vardagsrehabilitering och hjälpmedel. De son ännu ej gått 
har nu erbjudits. 

 Alla över 85år som inte har någon kommunal insats som hemtjänst eller larm har erbjudits ett 
fallförebyggande hembesök av arbetsterapeut under året. 

 Fortsatt arbete kring implementering av av nationell vårdplan för palliativ vård, NVP. Ett 
personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa 
vårdbehov. 

 Arbetet kring BPSD i demensomvårdnaden pågår. Omvårdnad vid demenssjukdom behöver 
fortlöpande utvecklas. 

 Fortsatt ett bra arbete med Trygg hemgång från lasarett där vi under året tagit hem 36 personer 
med den insatsen. 

Avvikelserna följs kontinuerligt upp! Vi kan under året se en trend i att avvikelser i allmän omvårdnad 
och läkemedel har minskat medan fallen återigen ökar på särskilt boende. Läkemedelsavvikelserna har 
sjunkit. 

Under de kommande åren ska vi fortsätta utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet! 
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1 Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
    SFS 2011:659, 3kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Varje Leksandsbo ska känna sig trygg och säker i kontakt med kommunens vård och omsorg. 
Medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att de också är trygga med 
verksamhetens rutiner och riktlinjer så att en säker vård kan ges. 

1.1 Mål:
- Att fortsätta med ett bra arbetssätt kring nya lagen om samverkan vid utskrivning. 
- Att minimera antalet vårdskador och framförallt minska antalet läkemedelsavvikelser
- Att öka patientens delaktighet, det innefattar också närstående 
- Att hitta en modell för att bibehålla kunskapen som omvårdnadspersonalen fått genom 

utbildningen ”Aktiv och självständig i vardagen”  
- Att säkerställa kraven på god hygienisk standard

1.2 Strategier:
- Att internt och externt samarbeta vid utskrivningsprocessen 
- Att införa digitala signeringslistor för läkemedelshantering 

Särskilt boende
- Att alla särskilda boenden fortsätter med team möten där arbetet med IGP, riskbedömningar 

och avvikelser alltid tas upp
- Införa en vårdhygienisk egenkontroll framtagen av landstinget för kommuner 
- Lyfta upp och diskutera svaren från efterlevandeenkäten med legitimerade och 

ombudsrollerna i palliativ vård 
- Att introducera länsgemensamma riktlinjer för användandet av skyddsåtgärder 
- Att fortsätta använda NVP, nationellt kunskapsstöd vid palliativ vård 
- Att utveckla rehab ombud vid enheterna på särskilt boende 
- Att använda infektionsmätning för kontinuerlig uppföljning av antibiotikaanvändning och 

vårdrelaterade infektioner 

Ordinärt boende
- Utveckla en patientenkät som på ett enkelt sätt fångar patienters erfarenheter av vård och 

behandling. Resultaten omhändertas och åtgärdas
- Att hitta mötes forum för team möten i ordinärt boende där vi kan arbeta riskförebyggande
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2 Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
        SFS 2010:659, 3kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ p1

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för all hälso- och sjukvård som bedrivs vid Leksands 
kommun. Hon/han ansvarar för att de riktlinjer och rutiner som Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
fastställt följs i verksamheten samt att dessa är kända för hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Verksamhetschefen svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av 
vården samt främjar kostnadseffektivitet. Hon/han ansvarar för att alla medarbetare har rätt kompetens, 
får fortbildning och har ansvar för och befogenheter för att kunna bedriva vård av god kvalitet. 

Verksamhetschefen är den person som patienter, anhöriga och personal ska kunna vända sig till i frågor 
gällande verksamheten. I samverkan med Medicinskt ansvarig sjuksköterska planerar, leder, 
kontrollerar, dokumenterar och redovisar de verksamhetens resultat i verksamhetsplanen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
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 vårdskada, eller kunnat medföra allvarlig vårdskada, 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 
Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den 
introduktion som krävs för att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och 
medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Personalen ska följa upprättade rutiner och rapportera 
avvikelser om en patient drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada. 

Delegerad hälso- och sjukvårdspersonal
Den som utför arbetsuppgifter på delegering har visat sig ha tillräcklig kompetens för att utföra en 
specifik uppgift. De har då samma ansvar som hälso- och sjukvårdspersonal. 
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3 Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som 
genomförts under året

       SOSF 2011:9 5kap. 2§

Uppföljning och utvärdering sker under året genom 

 Egenkontroll genom analys och redovisning av resultat i kvalitetsregistret Senior Alert, 
Palliativregistret och BPSD 

 Uppföljning av mål i verksamhetsplanerna 
 Brukarundersökningar/Öppna jämförelser
 Egenkontroll av avvikelser   
 Journalgranskning   
 Internkontroll
 Nattfastemätning
 VRI mätning (vårdrelaterade infektioner)
 Efterlevandeenkäter
 Mätning av skyddsåtgärder
 Systematiska frågor till deltagare i plus 85 
 Enkät till de med insatsen Tryggad hemgång 

3.1 Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister kring förebyggande arbete för äldres hälsa. Det är ett 
systematiskt arbetssätt för att förebygga trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen. Alla personer 
som är äldre än 65 år och bor i kommunens särskilda boenden ska riskbedömas enligt evidensbaserade 
skattningsskalor. Att använda dessa bedömningsinstrument skapar en möjlighet att göra den 
kommunala hälso- och sjukvården säkrare. 

När en patient/vårdtagare flyttar in på ett särskilt boende så ska en riskbedömning göras inom 2-3 
veckor av patientansvarig sjuksköterska tillsammans med rehab personal och vårdpersonal. De risker 
som upptäcks ska alltid följas av åtgärder och dokumenterade ordinationer från sjuksköterska/ 
sjukgymnast/arbetsterapeut. Uppföljningar av risker ska utvärderas i samband med teammöte efter 6 
månader eller tidigare om behov föreligger. 

I hemsjukvården är målet att de som kommer hem med Tryggad hemgång ska riskbedömas. Vi hämtar 
själva regelbundet statistik från kvalitetsregistret. Resultaten redovisas till all legitimerad personal 
under våren och hösten. En redovisning av resultat har skett för enhetschefer på de särskilda boendena. 
Några enhetschefer har möjlighet att själva gå in och ta del av resultaten i registret. 

Antal registrerade riskbedömningar på särskilt boende
2016: 360 st  riskbedömningar 
2017: 312 st riskbedömningar
2018: 164 st unika personer 

Antal registrerade riskbedömningar i ordinärt boende
2016: 18 st unika personer 
2017: 13st unika personer 
2018: 7st unika personer 

Antal registrerade riskbedömningar på korttidsenheten 
2018: 61 st unika personer 
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Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – riskbedömningar 2018

 Att införa riskbedömningsinstrument för blåsdysfunktion på ett av de särskilda boendena
 Att korttidsenheten i högre utsträckning gör riskbedömningar 
 Att enhetschefer och personal i högre utsträckning tar del av resultat
 Att i ordinärt boende hitta bra former för planering i team kring patient 

Analys av planerade aktiviteter: Vi har fortsatt ett bra arbete kring teammöten och riskbedömningar. 
Edshult har under senare halvåret prioriterat ner teammöten. Riskbedömningar har i möjligaste mån 
utförts ändå. Antalet riskbedömningar ligger ungefär likadant som förra året. På personer som kommer 
på särskilt boende görs en riskbedömning minst två gånger årligen. Planerade och pågående 
förebyggande åtgärder finns i mycket stor utsträckning. Alla särskilda boende bedömer även 
munhälsa. Vi har inte utvecklat riskbedömning med blåsdysfunktion. Korttidsenheten arbetar i högre 
grad än tidigare år med riskbedömningar med fokus på fall. 

I ordinärt boende riskbedömer vi i Tryggad hemgång. 

3.2     Svenska Palliativregistret
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 tillsammans med ansvariga sjuksköterskor för palliativ vård tar 
fram statistik ur palliativregistret regelbundet och presenterar denna på APT för legitimerad personal. 
Ansvariga sjuksköterskor för palliativ vård analyserar statistiken och lyfter fram förbättringsområden 
som vi ska arbeta mera med. Ingen redovisning av resultat har skett för enhetschefer men för de 
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 används av 
sjuksköterskor på särskilda boenden.

Under året har vi fortsatt implementeringen av NVP, nationell vårdplan för palliativ vård. 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 döende samt omhändertagande efter dödsfallet. Statistik 
från palliativregistret finns presenterat under resultat. 

Under året har ombuden i palliativ fått kompetenshöjning en halvdag på våren och en heldag på 
hösten. Rutinen är att ombuden ska träffas två gånger årligen för att få möjlighet till att fördjupa sina 
kunskaper inom området. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – palliativ vård 2018

 Att under året stabilisera arbetet med NVP 
 Att under året träffa ombuden i palliativ vård två gånger 
 Att fortsätta arbetet kring att förbättra symtomskattning 

Analys: Vi har under året stabiliserat arbetet med NVP. Vi använder det på alla enheter. Ombuden 
träffades två gånger under året för kompetenshöjning varav ena tillfället var en heldag på Högskolan 
med fokus palliativ vård.  Arbetet med förbättrad symtomskattning bör fortgå även nästa år. 
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Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – palliativ vård 2019

 Utveckla arbetet med NVP, Nationell vårdplan
 Fortsätta arbeta med symtomskattning sista levnadsveckan 
 Arbeta för att göra brytpunktsamtal i tidigare skede 

3.3 BPSD – Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens
BPSD är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens drabbar någon gång de flesta 
som har en demenssjukdom. Symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer och 
sömnstörningar. Detta skapar stort lidande för patient/vårdtagare och närstående samt minskar 
livskvalitet. Personalen har ofta svårt att förhålla sig till de problem som uppstår. God kunskap om 
demenssjukdom, ett gott bemötande, god omsorg samt tydlig struktur i omvårdnaden är 
framgångsfaktorer. 

BPSD registret är ett stöd i processen med att komma tillrätta med symtomen genom att systematiskt 
skatta, analysera, åtgärda och följa upp. Det sker regelbundet ett arbete med läkemedelsgenomgångar. 
Demenssköterskan har regelbundet kontakt med de verksamheter som använder BPSD och har deltagit 
aktivt i arbetet. Hon har även deltagit på de särskilda boendes planeringsdagar för att informera om 
demens, BPSD och bemötandeplaner. 

Registrerade BPSD skattningar 2016/17/18 (redovisas i detalj under resultat)
2016: 83 st
2017: 104 st
2018: 103 st 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – demens 2018

 Att öka aktiviteter för enskilda med hjälp av aktivitetsdosetten  
 Att minska BPSD symtom med digitala hjälpmedel som musikdockor och läsplattor  
 Att öka BPSD användandet på särskilt boende 

Analys av planerade aktiviteter: En aktivitetstavla finns på vårt demensboende där personalen planerar 
aktiviteter utifrån BPSD symtom. Arbetet med aktivitetsdosetten lades ner. Ipads används ofta av 
personal och boenden vid aktiviteter. Särskilda appar är nedladdade för kognitiv träning, avslappning, 
minnen och musikupplevelser. Vi använder oss av BPSD i lika stor skala som 2017. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – demens 2019

 Hitta arbetssätt inom ordinärt boende för att kunna arbeta med BPSD och bemötandeplaner
 Spetskompetensutveckling inom demens 
 Korttidsavdelningen ska påbörja arbetet med BPSD skattningar

3.4 Hemsjukvård
Kommunen har ansvar över hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå. Antalet inskrivna 
hemsjukvårdspatienter, där vi har helhetsansvar, har under året legat mellan 14 och 5 stycken. Rutin 
finns för att bli inskriven i hemsjukvården. Hemsjukvård ska ges till dem där ”hälso- och sjukvård ges 
i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid”. 
Här beaktas även tröskelprincipen. Vi har ett betydligt större antal hembesökspatienter, cirka 100 
personer, där vi ansvarar för en viss del av hälso- och sjukvården. Många av dem har omfattande 
insatser. De delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna som utförs av omvårdnadspersonal/hemtjänst 
uppgår under året till cirka 700timmar/månad. Det redovisas under resultat. 

Ingen nationell brukarundersökning finns inom hemsjukvården. 
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Tryggad hemgång 

Vi har även under detta år tagit hem 36 personer från slutenvården direkt till hemmet med Tryggad 
hemgång. Det är några flera än året innan. Det här leder till en mer sammanhållen vårdkedja. Genom 
stöd från olika professioner få en bättre samordning och planering för behovsanpassade insatser i 
hemmet den första tiden efter hemgång. I januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Även den ska främja en god vård för enskilda som efter 
utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och 
sjukvården eller landstingets öppna vård. Syftet med lagen är även att hålla ledtiderna så korta som 
möjligt. 

Vårdbegäran/SIP

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 2018. 

Vi började i större grad samverka med primärvården och SIP:a (Samordnad Individuell Plan) när 
patienterna kommit hem från lasarettet eller innan hemgång. Vi har under 2018 deltagit i cirka 80st 
SIP:ar. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – hemsjukvården 2018

 Att utforma en enkät som ska skickas till alla hembesökspatienter 
 Att ta fram en informationsbroschyr som beskriver kommunal hälso- och sjukvård och där 

man också får information om vart man kan lämna in klagomål och synpunkter
 Arbeta för ett bra arbetssätt utifrån den nya lagen om samverkan 

Analys: Ingen enkät skickades ut till hembesökspatienter under året Fokus har lagts på det nya 
arbetssättet med digital signering. En informationsbroschyr har tagits fram och används vid tex SIP. 
Samverkan med primärvården, biståndshandläggare och slutenvården har under året utvecklats och 
fungerar mycket väl. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – hemsjukvården 2019

 Ytterligare säkra upp läkemedelshanteringen i hemsjukvården
 Fortsätta arbeta med Trygg hemma
 Delta i Rikssår, en studie

3.5 Dokumentation – Journalgranskning 
Granskning av patientjournalerna sker slumpmässigt på varje enhet med en standardiserad mall en 
gång under året. Sammanställningen visar att det finns god dokumentation. Under året har 
omvårdnadspersonalen börjat med mobil dokumentation vilket ökat patientsäkerheten då personal 
alltid har tillgång till aktuell dokumentation. Detta kommer fortsätta implementeras under 2019. 

96

sip:a
sip:ar


PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2018

11

4 Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
       SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Rehabilitering 

Den legitimerade rehabpersonalen utbildar regelbundet omvårdnadspersonalen i ”Aktiv och 
självständig i vardagen”. Alla särskilda boenden deltar. Kursen består av tre delar/tre tillfällen; 
förflyttning, vardagsrehabilitering och hjälpmedel. Utbildning mot hemtjänst, nyanställda och 
långtidsvikarier har fortsatt. Målet 2019 är att hitta en bra fortsättning på kompetensförsörjning inom 
området rehabilitering hos omvårdnadspersonalen. 

Arbetet med att erbjuda ett fallförebyggande hembesök till personer i ordinärt boende utan hemtjänst 
har pågått under hela året. Alla över 85 år har fått utskickat ett bra material om fallförebyggande 
åtgärder. Ett par veckor efter utskicket har arbetsterapeut ringt upp och samtalat om risken för fall och 
erbjudit ett hembesök. 75 hembesök av utförts under de senast två åren. 

Kost/Nattfasa 

Under året har genomförts en nattfastemätning. Mätningens resultat har redovisats för alla 
enhetschefer. Samtal i grupper där man analyserat resultatet har på några boenden lett till åtgärder och 
förändrat arbetssätt.  Arbetet med att förnya och revidera Nutritionsriktlinjerna på särskilt boende och 
korttids blev klart under året. Rutinerna kring bla kostmöten, kostombud, pedagogisk måltid och 
nutritionsvårdsprocessen har uppdaterats. Bestämt blev även att regelbundna träffar med kostombuden 
ska ske 2ggr/år. Dietist ska även träffa sjuksköterskorna årligen för kompetenshöjning. Dietist träffade 
under året enhetscheferna för en genomgång av de nya rutinerna. Mätningen av nattfastan redovisas 
under resultat. 

Hygien

En mindre hygienrond av MAS på ett särskilt boende och en större hygienrond ihop med vårdhygien 
från Falu lasarett har genomförts detta år. Vi har förtydligat rollen hygienombud och ombuden har 
träffats ett par gånger tillsammans med MAS och sjuksköterska med ansvar för hygien.  

Alla hygienombud blev inbjudna till årets hygienkonferens som Vårdhygien/Smittskydd. Vi har satsat 
på att köpa in bättre utrustning för att kunna ha en högre hygienstandard på våra boenden. På grund av 
personalbyten har vi inte på alla särskilda boenden under året mätt antalet vårdrelaterade infektioner. 

Synergi

Vi, med fler kommuner, är med i Synergi, Landstingets avvikelsesystem. Vår kommun har skickat 8 
synergier och fått 9 synergier. De flesta handlar om informationsöverföring och samordnad 
vårdplanering. Att vi deltar i synergi leder till ett bättre underlag för att arbeta mer strategiskt med 
avvikelser huvudmän emellan. 

Läkemedel

Det stora arbetat har under året varit att inför digital signering både i ordinärt boende och på våra 
särskilda boenden. Läkemedelshanteringen ska vara enhetlig inom hela sektorn. Det är viktigt då vi 
har en bemanningspool och personal som arbetar på olika ställen i kommunen. Läkare på våra 
särskilda boenden har under året systematiskt läkemedelsgenomgångar där både personal och om 
möjligt även den boende är delaktig. Resultaten av öppna jämförelser visar att användningen av 
olämpliga läkemedel för personer +75 på särskilt boende fortsätter att ligga bland de lägsta i Sverige 
medan i ordinärt boende något högre. Vi har dock många som har tio eller fler läkemedel.

MAS nätverk

Nätverket för länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Dalarna träffas ca 8 gånger om året och då 
diskuteras arbetssätt, metoder, vårdkvalitet och andra aktuella ämnen. I detta nätverk ingår även 
vårdutvecklare från Högskolan Dalarna. Frågor om patientsäkerhetsarbete tas regelbundet upp. 
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5 Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
      SOSFS:2011:9, 5 kap. 1§ 

Personal, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för att 
rapportera avvikelser. Så fort omvårdnadspersonal får kännedom om en avvikelse kontaktas 
sjuksköterska/enhetschef. Sjuksköterskan bedömer vilka åtgärder som måste vidtas omgående och 
dokumenterar detta i hälso- och sjukvårdsjournalen. Sjuksköterskan/enhetschefen rapporterar in 
avvikelsen via verksamhetssystemet och avslutar även avvikelsen efter analys och eventuella åtgärder. 

MAS får, utreder och avslutar avvikelser som har betydande risk/konsekvens. Lex Maria utreds av 
MAS och Lex Sara utreds av avdelningschef och delges VoO ledningsgrupp samt vård och 
omsorgsutskottet. Anmälan om dessa skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 
gällande rutin. Avvikelser som berör andra vårdgivare skickar MAS via Synergi. MAS återkopplar till 
anmälaren efter svar erhållits. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer och redovisar per tertial avvikelserna per antal och 
enhet tillsammans med åtgärds och händelseanalys till VoO ledningsgrupp samt Vård och 
omsorgsutskottet.

På alla särskilda boenden finns rutiner för hur teammöten ska gå till. I dessa rutiner är avvikelser på 
enheten en stående punkt på dagordningen. I ett tvärprofessionellt team med enhetschef, sjuksköterska 
och rehab ansvarar man för att regelbundet, vid varje teammöte, lyfta de senaste avvikelser på enheten. 
På mötet görs en händelseanalys och eventuella åtgärder sätts in för att förhindra att händelsen 
inträffar igen. 

Enhetschefen ansvarar för att delge avdelningschef en gång per tertial. Avdelningschef redovisar 
sedan sammanställningen och åtgärder till ledningsgruppen och till medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

I vårt verksamhetssystem skrivs avvikelser gällande fall, läkemedel, allmän och specifik omvårdnad, 
brist i vårdkedjan internt/externt och bemötande. 

Mer detaljerad statistik kring avvikelser redovisas under resultat. 

6 Rutiner för händelseanalyser
      SFS 2010:659, 3 kap. 3§

Den legitimerade personalen arbetar under eget yrkesansvar och vid händelser som medfört eller hade 
kunnat medföra vårdskada skrivs en avvikelserapport. På varje särskilt boende tar varje sjuksköterska 
och enhetschef tillsammans ansvar för att varje månad gå igenom avvikelserna och gör en analys över 
det inträffade och vidtar åtgärder utifrån händelsen. Vi allvarligare händelser som medfört/eller kunnat 
medföra vårdskada sker en händelseanalys ihop med avdelningschef och MAS. Vi använder en mall 
för ”Förbättringsplan” där man lyfter problemområden och kommer fram till åtgärder. Där ska även 
framgå tidsplan samt vem som är ansvarig för åtgärden. 

MAS ansvarar för rapportering till IVO i de fall då det är nödvändigt. MAS går regelbundet igenom 
avvikelserna och rapporterar tertialsvis dessa till utskottet och VoO ledningsgrupp. Redovisning av 
avvikelser har under året 2018 inte redovisats till utskott. 

7 Informationssäkerhet
      HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

Vi har en bra driftstatus av journalsystemet Procapita/Lifecare. 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. Hemtjänstens planering och dokumentation sker mobilt. Under året har även 
omvårdnadspersonalen börjat dokumentera i verksamhetssystemet istället för på papper. Detta gör att 
informationsöverföring bla mellan olika lagrum SOL/HSL har förbättrats.  
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Vi har IT beredskap på obekväm arbetstid.  

Vi är fortsatt producenter i NPÖ, Nationell patientöversikt. 

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 2018 kontrollera loggar den 19:e i 
varje månad. Vi har även tittat slumpmässigt på en viss patients uppgifter samt på en viss anställd. 
Inget avvikande har kunnat ses. 

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

8 Samverkan för att förebygga vårdskador
      SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§

Internt, inom kommunen

 Team möten    

På våra särskilda boenden träffas enhetschef, sjuksköterska, rehab personal och omvårdnadspersonal 
systematiskt 2-4 gånger i månaden och tar upp aktuella avvikelser på enheten. Detta för att 
tillsammans i teamet analysera händelserna och sätta in åtgärder för att undvika nya avvikelser.

 Tryggad hemgångsteam, Trygg hemma   

Leksands kommun har ett tvärprofessionellt hemtagningsteam som planerar och genomför SIP:ar och 
vårdplaneringar och bedömningar innan hemgång från lasarett. De första insatserna blir även utförda 
av det teamet som gör bedömningen. 

Externt, med andra vårdgivare

 Landstinget Dalarna (Region Dalarna)
- Samverkansavtal angående läkarbemanning för våra särskilda boenden, för hemsjukvården och 

tryggad hemgång
- Det finns en gemensam processbeskrivning (landsting – kommun) för att säkra att vårdbegäran 

hanteras på ett korrekt sätt. Denna utgår från nuvarande hemsjukvårsavtal
- Samverkansdokument finns gällande SIP, ”Samordnad individuell vårdplan, rutin för samverkan 

mellan kommunerna och Landstinget Dalarna kring utskrivningsklara patienter”
- Avtal med smittskyddsenhetens sektion för Vårdhygien finns och de kan tillhandahålla sin 

kompetens. T.ex. vid hygienronder och influensa utbrott
- Avtal finns med Medicinteknik för inköp och kontroll av medicintekniska behandlingshjälpmedel 

som finns ute i verksamheten
- Samverkansavtal finns mellan Leksands kommun och LD hjälpmedel (Dalarnas 

Hjälpmedelcenter) i Borlänge för tjänster och hjälpmedel
- Avtal finns med patientnämnden 

 Folktandvården 

Avtal om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård med Folktandvården Dalarna. 
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9 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter

       SFS 2010:659, 6 kap. 4§. SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§

Syftet med synpunktshanteringen är att samla in och ta till vara synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag för att förbättra och utveckla verksamheten. 

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

All personal är skyldig att snarast rapportera avvikelser till berörda personer på avsedd blankett för 
avvikelserapportering. Den personal som har tillgång till verksamhetssystemet skriver in avvikelsen 
direkt. Vid allvarligare händelser samt alltid vid avvikelser som handlar om läkemedel ska 
tjänstgörande sjuksköterska kontaktas omgående för bedömning om akut åtgärd krävs. Fall som lett till 
skada anmäls alltid till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Under 2018 har ingen Lex Maria anmälan gjorts. Ingen Lex Sarah har skickats till IVO. 

Avvikelser fall och läkemedel på särskilt boende (inkl korttids) 

Antalet fall är lika många som förra året, cirka 800 stycken. En handfull personer står för ca 20% av 
fallen. Ökningen är störst på Limsjögården och Björkbacken där man haft flera boenden med mycket 
hög fallrisk och extra personal har varit insatt under längre tid. Läkemedelsavvikelserna var 274 
stycken under år 2018. Det är en minskning. I de flesta fall beror det på att personalen glömmer att ge. 
Vi har under året påbörjat digital signering av läkemedel. 

Under året har antalet fall återigen ökat på särskilt boende. Vi har cirka 790 fall på särskilt boende där 
en handfull personer står för ca 20%. Ökningen är störst på Limsjögården och Björkbacken där man 
haft flera boenden med mycket hög fallrisk och extra personal har varit insatt under längre tid. Fallen i 
ordinärt boende har även i år minskat, i år med 64 fall. 

Avvikelser fall och läkemedel i ordinärt boende

I ordinärt boende har de registrerade fallavvikelserna minskat ytterligare. Vi har under året arbetat 
fallförebyggande mot personer utan hemtjänst genom projektet plus 85. 
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10 Sammanställning och analys
          SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Inkomna klagomål och synpunkter analyseras, utreds, dokumenteras, åtgärdas och sammanställs av 
respektive berörd enhetschef för att vårdgivaren ska kunna se mönster eller trender som indikerar 
brister i verksamhetens kvalitet. Enhetschef skickar dessa vidare till avdelningschef och 
ledningsgrupp. Varje chef är ansvarig för hantering av synpunkter och klagomål i sin verksamhet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder, registrerar och sammanställer inkomna klagomål och 
synpunkter som handlar om ansvar eller insatser inom hälso- och sjukvård. Berörda verksamheter samt 
ledningsgrupp VoO informeras om samtliga händelser. 

Rutin finns på att inkomna avvikelser ska registreras, omhändertas, analyseras och återkopplas. 
Vårdskador mäts genom uppföljning av inkomna avvikelser. I vårt verksamhetssystem så handhar vi 
avvikelserna fall, läkemedelsavvikelser, brist i vårdkedjan internt/externt, övergrepp och bemötande. 
Dessa ska redovisas tertialsvis.

För att minska fall och läkemedelsavvikelser på särskilt boende arbetas i första hand med 
omvårdnadsmöten, Senior Alert och BPSD. Åtgärder kan även vara specifika träningsprogram 
ordinerade av sjukgymnast som styrketräning, balansträning, förflyttningsträning eller gångträning. 
Omgivningsfaktorer som flytt av möbler, antihalksockor, skor, höftskyddsbyxor, belysning, bälten är 
andra åtgärder som regelbundet ses över. Regelbundna läkemedelsgenomgångar inklusive viss 
provtagning är andra åtgärder som finns för att säkerställa att personen står på rätt medicinering. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – avvikelser 2018 

 Ett ständigt pågående arbete kring fall och läkemedelsavvikelser, att dessa analyseras, åtgärdas 
och återkopplas till personal

 Att hitta nya arbetssätt kring fallförebyggande åtgärder till personer som vistats på vår 
korttidsenhet på grund av fall i hemmet

 Att all personal inom ordinärt boende ska få utbildning i förflyttningsteknik och 
vardagsrehabilitering

Analys: Under året erbjöds alla över 85 år utan hemtjänst ett fallförebyggande hembesök. Digital 
utveckling har lett till minskade läkemedelsavvikelser. Nya arbetssätt med fokus på riskbedömningar 
och fall har utvecklats på korttidsenheten. Förflyttningsutbildning inom hemtjänsten påbörjades. 

Förslag till fortsatt arbete och förbättringar – avvikelser 2019

 Ett ständigt pågående arbete kring fall och läkemedelsavvikelser, att dessa analyseras, 
åtgärdas och återkopplas till personal. Att avvikelser inom allmän och specifik omvårdnad 
uppmuntras att skrivas. 

 Att hitta nya arbetssätt inom ordinärt boende för att minska antalet fall 
 Starta upp utbildning till vikarier och nyanställda som kommer in i verksamheten under året 

förflyttningsteknik och vardagsrehabilitering
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11 Samverkan med patienter och närstående 
           SFS 2010:659 3 kap. 4 §

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. 

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. 

12 Resultat
     SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

12.1 Senior Alert 

Särskilt boende: Vi har ett väl fungerande systematiskt arbetssätt med teammöten på särskilt boende 
där vi på ett naturligt sätt riskbedömer patienter minst två gånger årligen. Antalet riskbedömningar 
ligger ungefär likadant som förra året och vi har blivit bättre på att sätta in planerade förebyggande 
åtgärder. Alla särskilda boenden bedömer nu även munhälsa. 

Korttidsenheten: Arbetet med riskbedömningar på korttidsenheten har förbättrats under året. Rutinerna 
är omgjorda för att hinna med att även utvärdera insatta åtgärder. 

Ordinärt boende: Arbetet med riskbedömningar i ordinärt boende har under året inte utvecklats utan 
ligger på samma nivå. Det är framförallt i Tryggad hemgång som riskbedömningen sker. Vi behöver 
arbeta för att på ett bättre sätt hinna sätta in åtgärder även under kortare vårdtider som i Tryggad 
hemgång. Målet under nästa år är att hitta bra former för att riskbedöma och planera åtgärder i team. 
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12.2 Palliativa registret 

Analys: Cirka 50 personer har avlidit inom kommunens hälso- och sjukvård under 2018. Det är tjugo 
färre än året innan. Vi är bra på att ge lindring från symtom som kan uppkomma vid vård i livets slut. 
Det är oftast en person närvarande i dödsögonblicket, antingen personal eller närstående.  
Brytpunktsamtal är även i år bättre till närstående än direkt till patient. Vi behöver fortsatt arbeta med 
smärtskattning sista levnadsveckan samt att utföra och dokumentera en munhälsobedömning. 

12.3 BPSD registret
Antal registreringar i BPSD registret
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Analys: I år har vi registrerat 103 registreringar vilket är 4 färre än året innan. Edshult, vårt 
demensboende, är där flest BPSD registreringar har skett. Registreringarna har skett på 78 personer. 
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Antal personer med demensdiagnos på våra särskilda boenden oktober 2018 antal/% 
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Antal personer med demensdiagnos Antal personer med demenssiagnos räknat i procent

Analys: På alla våra boenden finns personer med demensdiagnoser.  

12.4 Hemsjukvård

Antal inskrivna hemsjukvårdspatienter 2018
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Analys: Antalet inskrivna hemsjukvårdspatienter har varierat mellan 14 och 5. Det är för dessa som 
kommunen har helhetsansvar dygnet runt upp till sjuksköterskenivå. 

Sammanlagda antalet hembesök av sjuksköterska dagtid
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Analys: Under 2018 har det utförts cirka 3800 hembesök av sjuksköterska. Det är ungefär lika många 
som 2017. En undersköterska arbetar i hemsjukvården. Även detta år ser vi en ökad belastning på 
hemsjukvården under sommaren. Sommargäster med större behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
vistades i kommunen.
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Sammanlagda antalet hembesök av rehab personal dagtid 
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sjukgymnast arbetsterapeut

Analys: Under 2018 har det utförts cirka 710 hembesök till ordinärt boende utan sjukgymnast och 
arbetsterapeut. Det är cirka 70 fler besök än året innan. Ökningen kan bero på att det föregående år var 
lägre pga utbildningsinsatser samt långtidssjukskrivning. 

Statistik enkät Tryggad hemgång
Enkäten har delats ut under året. Cirka 50%, 15 personer, har svarat på enkäten. Alla har fått 
information om vad det innebär att få insatsen Tryggad hemgång. Flertalet tyckte det kändes tryggt att 
komma hem direkt och hade inte velat komma till kommunens korttidsboende istället. Alla tycker att 
personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete. Oftast kunde man påverka vilka tider man får hjälp. 
De tyckte att det var ganska lätt att få kontakt med personalen vid behov. 8 visste att de kunde nå 
personalen dygnet runt. 

Statistik från det att vi startade upp enkäten Trygg hemma hösten 2017 tom 2018. 
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Antal HSL timmar, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter    
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Analys: Under 2018 har vi sett att antalet timmar som hemsjukvården delegerar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten ligger på cirka 700timmar/månad. Vi kan även jämföra de olika 
hemtjänstgrupperna och hur de varierar över tid. Norra 2 har varit det område som haft flest antal 
timmar. 

+ 85 Telefonkontakt 
Arbetet med att förebygga fall har fortsatt under hela 2018. Sammanlagt har vi ringt upp 254 personer. 
cirka 60% bor i hus och 40% i lägenhet. Nästan alla går ut flera gånger i veckan.. Cirka 30 % tackade 
ja till ett fallförebyggande hembesök av arbetsterapeut. 

+ 85 Hembesök 

Vi har gjort hembesök till cirka 75 personer sammanlagt. 75% bor ensamma och de flesta var kvinnor. 
90% har ramlat fler än 1 gång under ett år och orsakerna var medicinska, fysiska hinder i eller utanför 
bostaden. 75% går ut dagligen. 30% använder något slags gånghjälpmedel som rollator eller stavar. 
75% går upp nattetid. Alla äter varm lagad mat dagligen, 80% lagar maten själv. De flesta fick 
egenvårdsråd men för 30% blev det ett nytt rehabärende för arbetsterapeut i kommunen. Flera fick ett 
hjälpmedel utprovat och förskrivet. Några fick bostadsanpassning och några hänvisades till 
biståndshandläggare. 
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12.5 Avvikelser
Läkemedel 2017/2018
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Analys: Läkemedelsavvikelserna var sammanlagt cirka 320 stycken, cirka 60 färre än året innan. Den 
största minskningen har varit i ordinärt boende där man under senare halvåret börjat med digital 
signering. Även korttidsenheten hann starta upp med digital signering under året. Björkbacken har 
nästan halverat sina läkemedelsavvikelser, precis som edshult plan 1 och 2. Cirka 95% beror på att 
man glömt/missat att ge läkemedel. 

Under 2019 fortsätter arbetet kring införande av digital signering som tydligare visar när man glömt 
medicinen. 
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Analys: Under året har antalet fall återigen ökat på särskilt boende. Vi har cirka 790 fall på särskilt 
boende där en handfull personer står för ca 20%. Ökningen är störst på Limsjögården och Björkbacken 
där man haft flera boenden med mycket hög fallrisk och extra personal har varit insatt under längre tid. 
Fallen i ordinärt boende har även i år minskat, i år med 64 fall. 

107



PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE LEKSANDS KOMMUN 2018

22

Allmän omvårdnad/Specifik omvårdnad
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Analys: Både avvikelser inom allmän och specifik omvårdnad har minskat mycket under året. . Vi har 
senaste åren satsat på kompetens inom områden som nutrition, hygien och palliativ vård vilket vi gjort 
genom olika ombudsroller. Rehab registrerar inte utebliven träning på särskilt boende. 

Eventuellt finns en underrapportering av just dessa avvikelser. Framöver behöver vi se över den 
manuella hanteringen som är idag för att underlätta avvikelsehanteringsprocessen för 
omvårdnadspersonal. 

Nattfasta
Nattfastan mättes under våren 2018. Denna vår deltog alla särskilda boenden. Målet är att nattfastan 
ska ligga under 11h. Nattfastan skiljer sig åt mellan olika boenden. Flera boenden arbetar aktivt med 
rutiner för en förbättrad nattfasta. Förbättringsåtgärder bör vidtas på Edshult, plan 2.

Den registreras enligt denna skala:          

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Edshult plan 1
antal mätningar=20

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Edshult plan 2
antal mätningar=24

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Edshult plan 3
antal mätningar=22
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under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Björkbacken O
antal mätningar=70

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Björkbacken M
antal mätningar=49

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Björkbacken E
antal mätningar=42

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Solhem total 
antal mätningar=54
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över 13 h
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under 11 h
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över 13 h

Limsjögården total
antal mätningar=49

  

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Limsjögården 4
antal mätningar=22

     

under 11 h

mellan 11h - 13h

över 13 h

Limsjögården 5
antal mätningar=27

  

under 11 h mellan 11h - 13h över 13 h

Tibble Tallen
medel h, n=56

under 11 h mellan 11h - 13h över 13 h

Tibble Granen
medel h, n=64
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2019-06-11

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 36 Dnr 2019/719

LOV-ersättning 2020

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun tillsammans med Rättviks kommun införde 
valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i december 2011. 

I Leksands kommuns ingår inte utförande av trygghetslarm, nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin. Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt 
utförd hemtjänsttimme är 415 kr och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 436 kr per timme från och med 1 
januari 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-23

Beslut
1. Ändra den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under år 

2020 till 436 kr per godkänt utförd hemtjänsttimme. Höjningen 
motsvarar 21 kr per timme jämfört med nuläget.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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Datum
2019-08-16

Referens
Dnr 2019/719  

Vård och omsorg
Andreas Staberg, 80143
andreas.staberg@leksand.se

LOV-ersättning 2020

Beskrivning av ärendet
Leksands kommun tillsammans med Rättviks kommun införde 
valfrihetsystemet enligt LOV (lag 2008:962) i december 2011. 

I Leksands kommuns ingår inte utförande av trygghetslarm, nattpatrull, 
avlösarservice eller ledsagarservice i LOV. Det finns fortfarande kvar i den 
kommunala regin. Ersättningen som utgår till externa utförare för godkänt 
utförd hemtjänsttimme är 415 kr och det finns ingen differentierad ersättning 
mellan omvårdnads- och serviceinsatser. Det finns inte inskrivet i avtalet att 
hänsyn ska tas varje år för index av löneförhöjningar. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Mot bakgrund av gällande lönenivåer och övriga personalkostnadsnivåer 
inom hemtjänsten i Leksands kommun finner sektorn det motiverat att höja 
ersättningen till utförare av LOV till 436 kr per timme från och med 1 
januari 2020. 

Finansiering
Föreslagen höjning innebär 400 000 kr per år vilket finansieras inom 
förvaltningens ram. 

Förslag till beslut
Att den ekonomiska ersättningen till utförare av LOV under 2020 ändras till 
436 kr per godkänt utförd hemtjänsttimme. Höjningen motsvarar 21 kr per 
timme jämfört med nuläget.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
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Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 37 Dnr 2019/720

Assistansersättning personlig assistans enligt LSS

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS 
beslut ska motsvara skäliga kostnader för den personliga assistansen. Det 
innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig 
assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar ut i 
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 
SFB. Försäkringskassans assistansersättning för 2019 är 299,80 kr per 
timme. Ersättningsnivån till utförare av den av kommunen beslutade 
personliga assistansen enligt 9 § 2 LSS är i dagsläget 220 kr per timme.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att ersättningen ska följa med i lönekostnaders och övriga kostnaders 
ökningstakt och då nivån inte har förändrats sedan 2013 är det motiverat att 
höja ersättningen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-24

Beslut
1. Ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS ska uppgå till 260 

kronor per beviljad assistanstimme från 1 januari 2020. I timbeloppet 
ingår grundlön, OB-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. 
Avtal skrivs med varje assistanssamordnare.

Beslutet skickas till
Sektorschef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts
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Datum
2019-08-16

Referens
Dnr 2019/720  

Vård och omsorg
Andreas Staberg, 80143
andreas.staberg@leksand.se

Assistansersättning personlig assistans enligt LSS – 
förändring av ersättningsnivån

Beskrivning av ärendet
Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS 
beslut ska motsvara skäliga kostnader för den personliga assistansen.
Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig 
assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar ut i 
assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) 
SFB. Försäkringskassans assistansersättning för 2019 är 299,80 kr per 
timme.  Ersättningsnivån till utförare av den av kommunen beslutade 
personliga assistansen enligt 9 § 2 LSS är i dagsläget 220 kr per timme.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att ersättningen ska följa med i lönekostnaders och övriga kostnaders 
ökningstakt och då nivån inte har förändrats sedan 2013 är det motiverat att 
höja ersättningen. 

Finansiering

Föreslagen höjning innebär 100 000 kr per år vilket finansieras inom 
sektorns ram. 

Förslag till beslut
Att ersättningen för ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS ska uppgå till 260 
kronor per beviljad assistanstimme från 1 januari 2020. I timbeloppet ingår 
grundlön, OB-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Avtal skrivs med 
varje assistanssamordnare.

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Myndighetschef Katja Vestling
Avdelningschef Niclas Knuts
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§ 25 Dnr 2019/367

Missiv – Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. Den utskickade 
versionen har justerats enligt följande:
- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 
- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 
- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk vård 
30 kalenderdagar, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra stycket 
”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.
 - På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten har 
”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort.
 - På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. Under 
samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av kalenderdagar – 
psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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Sammanträdesdatum
2019-05-21

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. - På sidan 13 under rubriken 
”Ikraftträdande och upphörande”, har i första stycket lagts till datum 2019-
01-01 – 2020-01-01 och sista meningen tagits bort. 
 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna 
överenskommelsen mellan Region Dalarna och kommunerna i samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i ändringarna i överenskommelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-05-13
Reviderad LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 
REGION DALARNA OCH KOMMUNERNA I DALARNA Samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-
01-02.
Missiv Överenskommelse – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård, daterad 2019-03-15

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna den uppdaterade överenskommelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-05-13

Referens
Dnr 2019/367  

Vård och omsorg
Ulrika Gärdsback, 80651
ulrika.gardsback@leksand.se

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad 
vårdplanering som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. Den utskickade 
versionen har justerats enligt följande:
- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 
- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 
- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk vård 
30 kalenderdagar, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra stycket 
”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort.
 - På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.
 - På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten har 
”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort.
 - På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. Under 
samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av kalenderdagar – 
psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. - På sidan 13 under rubriken 
”Ikraftträdande och upphörande”, har i första stycket lagts till datum 2019-
01-01 – 2020-01-01 och sista meningen tagits bort. 
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Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna 
överenskommelsen mellan Region Dalarna och kommunerna i samverkan 
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sektorn instämmer i ändringarna i överenskommelsen. 

Förslag till beslut
Godkänna den uppdaterade överenskommelsen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande skrivet av sektorchef vård och omsorg, 2019-05-13
Reviderad LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN 
REGION DALARNA OCH KOMMUNERNA I DALARNA Samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Missiv Överenskommelse – Samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Region Dalarna, Hälsa och Välfärd
Sektorchef vård och omsorg, Ulrika Gärdsback
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

1. Överenskommelsens parter 

▪ Region Dalarna 

▪ Avesta kommun 

▪ Borlänge kommun 

▪ Falu kommun 

▪ Gagnefs kommun 

▪ Hedemora kommun 

▪ Leksand kommun 

▪ Ludvika kommun 

▪ Malung-Sälens kommun 

▪ Mora kommun 

▪ Orsa kommun 

▪ Rättviks kommun 

▪ Smedjebackens kommun 

▪ Säters kommun 

▪ Vansbro kommun 

▪ Älvdalens kommun 

 

Kommunerna benämns i överenskommelsen gemensamt kommunerna och var för 
sig kommun. Region Dalarna benämns Region Dalarna. Kommunerna och Region 
Dalarna benämns gemensamt parterna.  
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2. Inledning  
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Överenskommelsen ersätter 
tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan 
Region Dalarna och respektive kommun.   

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det idag möjligt att individen i ökad 
omfattning själv kan vara delaktig och ges vård och omsorg av god kvalitet på ett 
tryggt och säkert sätt i hemmet.   

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker 
och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning ska kontakter knytas 
mellan kommun och Region Dalarnas öppenvård för planering av den fortsatta 
vården och omsorgen.   

Överenskommelsen syftar till:   

▪ att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårds-
vistelse. Den ska vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan 
parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

▪ att tydliggöra parternas roller.  

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma 
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.  

Målgruppen är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller från den Region Dalarnas finansierade öppna vården. 

3. Huvudprincip för samverkan  
Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

▪ Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

▪ Patientens och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt: 

▪ Positiv samspelskultur råder 

▪ Möten och kontakter på alla nivåer är präglade av tillit till varandra. 

▪ Förtroende finns för varandras kompetens. 

▪ Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte. 

▪ Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet. 

4. Syfte 
▪ att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs.  
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▪ att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt, samt en säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg/Socialtjänst. 

5. Mål 
▪ Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för 

parterna: 

▪ den enskilde känner sig trygg och delaktig i den fortsatta planeringen. 

▪ genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar/hemgångsklar 
ska minimeras genom gott samarbete. 

▪ Undvikbar sluten vård ska minska.  

▪ oplanerade återinskrivningar ska minska.  

6. Definitioner  

Fast vårdkontakt  

En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det 
är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning eller säkerhet. (6 kap 2§ patientlagen). En patient kan ha flera fasta 
vårdkontakter inom andra delar av vården.  

Oaktat detta, ska verksamhetschef inom den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården som mottar ett inskrivningsmeddelande utse en namngiven person vid 
enheten som fast vårdkontakt.   

Ansvarig handläggare 

Ansvarig handläggare från kommunen har motsvarande funktion som fast 
vårdkontakt i öppna vården, förutom vad gäller kallelse till SIP vid utskrivning från 
slutenvården. Alltså primärt en kontaktperson med ett samverkansansvar för 
patienten samt med viss sammanhållande funktion kring patienten. Vem som utses 
till ansvarig handläggare bör utgå från patientens behov. 

Hemmet 

Med hemmet avses både ordinärt boende och boenden i kommunens särskilda 
boendeformer. 

Sluten vård 

Med sluten vård avses enligt 2 kap 3§ hälso-och sjukvårdslag, hälso- och sjukvård 
som ges till patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

Region Dalarnas finansierad öppen vård 

Region Dalarnas finansierad öppen vård innefattar både öppenvårdsmottagningar 
inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall innebär det vårdcentral eller 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 
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 Behandlande läkare 

Med behandlande läkare avses den läkare som är huvudansvarig för en patients 
behandling under slutenvårdstillfället. (Rikstermbanken)  

Hälso- och sjukvård 

Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Förebyggande hälso- och sjukvård   

Med förebyggande hälso- och sjukvård avses åtgärder som syftar till att bevara god 
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård  

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård innefattar såväl kommunala boenden, 
kortidsvistelser och hemsjukvård. Aktuella insatser utförs av legitimerad personal 
till och med sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvård ges i såväl ordinärt, som i särskilt boende, samt i daglig 
verksamhet och dagverksamhet. 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård ges i patients bostad eller motsvarande, och som är över tiden 
sammanhängande enligt särskilt avtal om hemsjukvård. (Socialstyrelsens termbank)   

Socialtjänst 

Insatser för en enskild person enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).   

Utskrivningsklar  

Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Inskrivningsmeddelande 

Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning i 
sluten vård, eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först senare i ett 
vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser.  

Kommunens betalningsansvar  

Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  

▪ Inskrivningsmeddelande har lämnats i de fall som anges i 2 kap. 

▪ Behandlande läkare har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Kommunen har underrättats om att patienten är utskrivningsklar. 
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▪ Fast vårdkontakt har utsetts i den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården för patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård. 

▪ I de fall en samordnad individuell planering (SIP) ska genomföras, ska den 
fasta vårdkontakten ha kallat till en samordnad individuell planering (SIP). 

7. Parternas ansvar  
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och 
effektivt sätt.  

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP) ska upprättas om patienten samtycker 
till det. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  

Alla berörda parter har ansvar att verka för att en SIP upprättas och följs upp om 
det finns behov av fortsatt stöd och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
utskrivning. Planering via video ska användas när det är lämpligt.  

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska 
även den Region Dalarnas finansierade öppna vården delta i den samordnade 
individuella planeringen. 

8. Kommunens ansvar  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun kan lämna 
sjukhuset när behandlande läkare bedömer att patienten är utskrivningsklar, samt 
att planering skett för insatser under den första tiden hemma, utifrån patientens 
behov.  

Kommunens betalningsansvar övergår i enlighet med vad som framgår av lagen 
oaktat detta. 

Kommunen ska utse en ansvarig handläggare för den enskilde patienten.   

9. Region Dalarnas ansvar  

Slutenvård 

Region Dalarna ansvarar för att underrätta kommunen och berörda 
öppenvårdsenheter i den Region Dalarnas finansierade öppenvården via 
inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter inskrivning eller inom 24 timmar 
från det att behandlande läkare först senare i ett vårdförlopp bedömer att patienten 
kan komma att behöva insatser. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning 
ändras efter att inskrivningsmedelande har skickats, ska den slutna vården så snart 
det är möjligt underrätta de berörda enheterna om ny beräknad tid.  

Behandlande läkare i slutenvården har ansvar att bedöma att patienten är 
utskrivningsklar.   
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Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden och få uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter 
utskrivning om det finns behov.  

Utöver detta ska patienten även vara hemgångsklar enligt gällande riktlinjer för 
samverkan, vid utskrivning från slutenvården. 

Öppenvård 

Verksamhetschef inom Region Dalarnas finansierad öppenvård som mottar ett 
inskrivningsmeddelande ska utse en fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska ha 
utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt inom den Region Dalarnas finansierade öppna vården får hen 
fortsätta. 

Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering 
senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård 

Vid övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård och för 
den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning gäller särskilda 
bestämmelser.  

Arbetssättet skall följa riktlinjerna för all samverkan vid in-utskrivning av patienter i 
slutenvården i Dalarnas län. Vid vård på RPK eller inför ÖPT/ÖRV har patienten 
även en fast vårdkontakt i slutenvården. 

Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att en samordnad vårdplan biläggs ansökan till förvaltningsrätten. Om en patient 
har behov av insatser ifrån socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 
primärvården eller den psykiatriska öppenvården ska vårdplanen upprättas i samråd 
med dessa, enligt LPT 7 a § och SOSFS 2008:18 kapitel 3, 5 §. Kommunerna skall 
arbeta skyndsamt så att det finns möjlighet att pröva insatser under permission. 

Tvångsvården fortgår tills förvaltningsrätten beslutar om bifall eller avslag gällande 
ansökan om ÖPT/ÖRV. Läkaren bedömer om patienten är utskrivningsklar efter 
beslut från förvaltningsrätten. Betalningsansvar infaller enligt betalningsmodell – se 
under rubrik Ekonomisk reglering. 

Läkaransvaret ligger kvar inom psykiatrin så länge patienten vårdas enligt 
ÖPT/ÖRV. 

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
måste läkarens bedömning om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra prövas 
av förvaltningsrätten.   

Region Dalarnas läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- 
och sjukvården i kommunal regi. 

10.   Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar återinskrivningar i 
sluten vård som om möjligt kan undvikas. Genom god och säker 
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läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet 
enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. 
Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i 
processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i länsgemensamma riktlinjer 
för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess 
för särskilt utsatta.  

11.   Ekonomisk reglering   

Ersättningsmodell  

I Dalarna eftersträvas att en person inte ska behöva vistas kvar på sjukhus efter att 
hen är utskrivningsklar. En kommun ska betala ersättning till Region Dalarna när 
utskrivningsklara patienter som behöver socialtjänst och/ eller kommunal hälso- 
och sjukvård vårdas längre inom den slutna vården än vad som är överenskommet.  

Patienter tillhör den kommun där de är folkbokförda. Om en kommun beslutat att 
patienten ska vistas i en annan kommun, i sådan boendeform eller bostad som 
avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har den placerande kommunen 
ersättningsskyldighet oavsett var patienten är folkbokförd.  

Beräkning av kalenderdagar  

Gränsen för att en kommun ska betala ersättning till Region Dalarna beräknas 
utifrån ett genomsnittligt antal kalenderdagar, efter underrättelse om att patienten är 
utskrivningsklar, tills utskrivningen äger rum. Samtliga utskrivningsklara patienter 
under en kalendermånad ingår i underlaget, undantaget de patienter som beskrivs 
under rubrik Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall.  

Antal kalenderdagar beräknas per patient och startar när slutenvården meddelar att 
patienten är utskrivningsklar. Tidpunkten beräknas utifrån när 
utskrivningsmeddelandet skickats:  

▪ Om berörda enheter underrättas före kl. 14:00 räknas samma dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

▪ Om berörda enheter underrättas efter kl. 14:00 så räknas nästa dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

För att påbörja beräkning av dagar krävs att:  

▪ slutna vården har underrättat kommunen och/eller den landstings-
finansierade öppenvården om att patienten har skrivits in, via skickat 
inskrivningsmeddelande.  

▪ slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen och/eller den 
Region Dalarnas finansierade öppenvården att patienten är utskrivningsklar, 
via utskrivningsmeddelande ska den fasta vårdkontakten i den Region 
Dalarnas finansierade öppna vården ha kallat till samordnad individuell 
plan, om en sådan ska genomföras. - alla parter ska informera varandra så 
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att patienten ska kunna lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert 
sätt.  

Om patienten inte har behov av insatser från både kommun och Region Dalarna i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, eller om patienten inte lämnar 
samtycke till en samordnad individuell plan, kan inte den fasta vårdkontakten kalla. 
Förutsatt att övriga villkor är uppfyllda beräknas antal kalenderdagar på lika sätt 
som för övriga patienter.  

Ekonomisk reglering  

Varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. För 2019 fastställs antalet 
genomsnittliga dagar till två kalenderdagar.  

Länsnätverket förvaltningschefer utser en gruppering med representanter från både 
kommuner och Region Dalarna som ska föreslå det genomsnittliga antalet 
kalenderdagar. Länsnätverket förvaltningschefer ska även utse en uppföljnings-
grupp med representanter från både kommuner och Region Dalarna som har till 
uppdrag att ha avstämningar en gång i månaden avseende överenskommelsen och 
indikatorer som reglerar samverkan.  

Ersättningsskyldighet inträder för en kommun när minst två av de tre senaste 
månaderna (”rullande” tre månader) har ett genomsnittligt antal kalenderdagar som 
överstiger den fastställda gränsen. Den eventuella ersättning som kommunen ska 
ersätta bygger på det belopp som regeringen årligen fastställer. Det motsvarar 
genomsnitts-kostnaden i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Om 
fakturering blir ifrågasatt ska en gemensam analys genomföras. Berörd kommun 
initierar analysen till länsnätverket förvaltningschefer.  

Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall  

Om det dröjer mer än sju (7) kalenderdagar från underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar tills utskrivning sker, så övergår den genomsnittliga kalenderdags-
beräkningen till en individuell beräkning av ersättningsskyldigheten. Kommunen 
ska då erlägga ersättning för de dagar som överskrider tre (3) kalenderdagar. Det är 
samma gräns som finns i lagstiftningens förslag. Berörda patienter ska inte räknas 
med i månadens genomsnittliga kalenderdagar som ligger till grund för fakturering. 

Ersättningsmodell se bilaga 1 

Tvist  

Tvister och samarbetsproblem hanteras i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan i Länsnätverk förvaltningschefer alternativt 
i adekvat gruppering inom samverkansorganisationen. Tvist som inte kan lösas får 
lyftas till allmän domstol. 

12.  Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen  
Länsnätverk förvaltningschefer ansvarar för att löpande följa upp och analysera 
överenskommelsen under minst de tre första åren gällande:   

▪ följsamheten till överenskommelsen.   
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▪ intentionen med överenskommelsen (måluppfyllelse).  

▪ resultat i planeringsprocessen vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård (bl.a. patientens/närståendes upplevelse av delaktighet i vården, 
arbetet med löpande planeringen, antal samordnade individuella planer 
(SIP), utskrivningsklara dagar, återinskrivningar).   

▪ avvikelser i planeringsprocessen på aggregerad nivå.   

▪ ekonomiska överenskommelsen i ersättningsmodellen.  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa en särskild plan som utgår ifrån 
gemensamma indikatorer.  

För att vara bindande ska ändringar och tillägg till denna överenskommelse, vara 
skriftliga och undertecknade av parterna, samt i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  

Länsnätverk förvaltningschefer kan initiera och godkänna beslut om ändringar av 
mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll. 
Det kan till exempel vara språkliga ändringar, anpassningar till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer. Sådana ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

välfärdsrådet ska få en rapportering om utvärderingen. 

13.  Ikraftträdande och upphörande  
Denna överenskommelse gäller från 2019-01-01 – 2020-01-01.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter att 
beslut tagits av varje enskild huvudman.  

Överenskommelsen kan också sägas upp avseende endast de ekonomiska villkoren, 
vilket innebär att lagens bestämmelser gäller, såvida parterna inte träffar en ny 
överenskommelse i denna del.  
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Bilaga 1 

   

 

X = medeldygnen ligger under fastställd gräns för ersättningsskyldigheten.  

O = medeldygnen ligger över fastställd gräns för ersättningsskyldigheten. 

Beräkning av exempel: 
Fastställd gräns = 2,0 kalenderdagar  

Månadens genomsnitt = 2,45 kalenderdagar  

Exempel på ersättningsnivå per dag = 6 000 kronor    

0,45 (dagar) x 15 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 40 500 kr  

0,45 (dagar) x 40 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 108 000 kr  

0,45 (dagar) x 120 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 324 000 kr 
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Överenskommelse – Samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

Ärendet: 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen 
ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats 
mellan landstinget och respektive kommun. 
 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. 
Den utskickade versionen har justerats enligt följande: 

- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 

- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 

- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk 
vård 30 kalenderdagar, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra 
stycket ”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 

- På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten 
har ”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort. 

- På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. 
Under samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av 
kalenderdagar – psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. 

- På sidan 13 under rubriken ”Ikraftträdande och upphörande”, har i 
första stycket lagts till datum 2019-01-01 – 2020-01-01 och sista 
meningen tagits bort. 

 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna överenskommelsen 
mellan 
Region Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Medlemmarna ombeds att efter beslut skicka protokollsuppdrag i ärendet till 
Halsaoch.valfard@ltdalarna.se 
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§ 61 Dnr 2013/943

Ändring i delegeringsordning för tjänstemän inom 
kommunens förvaltning gällande mark och 
exploatering

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.
Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta 
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen 
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för. 
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras 
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst 
tjänstemän och utskott.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att förkorta handläggningstiden av beslut angående markförvärv, 
arrendeavtal, markförsäljning med mera ges mark- och 
exploateringsingenjören delegering att besluta kring dessa frågor och föreslår 
därför en revidering av delegeringsordningen till tjänstemän med följande 
förslag till ändringar, ändringarna relaterar endast till tillägg av ytterligare en 
delegat; mark- och exploateringsingenjör samt ändring av delegaten mark- 
och exploateringsansvarig till exploateringsansvarig. En ytterligare ändring 
föreslås där en punkt stryks och läggs till annan punkt för att öka tydligheten 
i dokumentet.
Punkt 1 – Fastighetsärenden
Företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare i ärenden rörande 
fastighetsbildning, servituts- och ledningsrättsfrågor, vägrättsfrågor, frågor 
enligt anläggningslagen, lag om förvaltning av samfälligheter, vattenlagen 
samt därmed jämförlig lagstiftning. Företräda kommunen i frågor om 
fastighetstaxering och fastighetsdeklaration.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef
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Punkt 2 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om förvärv, försäljning, byte och marköverföring av fast 
egendom eller byggnad, servitut, arrende, annan nyttjanderätt och 
ledningsrätt samt om annan härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 
30 basbelopp i varje enskilt fall och inom fastställda riktlinjer.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef

Punkt 4 – Fastighetsärenden
Frågor om fastighetstaxering och fastighetsdeklaration 

 Punkten stryks och läggs under punkt 1 för att öka tydlighet i 
delegationsordningen.

Punkt 7 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om nyttjanderätt i kommunens fastigheter eller byggnader som 
kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, samt 
näringslivschef

Punkt 56 – Plan- och bygglagen
Besluta i ärenden som av Lantmäteriet hänskjutits till nämnden för prövning. 
Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till KS för prövning (lagrum 
FBL 4 kap. 25-25a §§).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 57 – Plan- och bygglagen
Besluta att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt (lagrum FBL 5 kap. 3 § 3 st.)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 58 – Plan- och bygglagen
Besluta att ansöka om fastighetsbenämning (lagrum FBL 14 kap. 1a § 1 st. 
3-7).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen
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Punkt 59 – Plan- och bygglagen
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning 
(lagrum FBL 15 kap 11 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 60 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med Lantmäterimyndigheten (lagrum AL 
12 och 23 §§)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 61 – Plan- och bygglagen
Rätt att påkalla förrättning (lagrum AL 18 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt 
samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 63 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med lantmäterimyndigheten (lagrum LL 21 
§)
Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-07-19

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förslagen till ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för 
tjänstemän.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Samhällsutveckling
Malin Bengtsson, 80218
malin.bengtsson@leksand.se

Delegeringsordning för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
tjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen får en nämnd 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 en viss grupp av ärenden.
Leksands kommun har en så kallad alternativ politisk organisation. Detta 
innebär att de flesta facknämnder avskaffats och att kommunstyrelsen 
övertagit merparten av de uppgifter som dessa nämnder tidigare ansvarat för. 
För att kommunstyrelsen inte ska belastas med sådant som kan karakteriseras 
som rutinärenden krävs därför en långtgående delegering till främst 
tjänstemän och utskott.

Sektorns/avdelningens bedömning
För att förkorta handläggningstiden av beslut angående markförvärv, arrendeavtal, 
markförsäljning med mera ges mark- och exploateringsingenjören delegering att 
besluta kring dessa frågor och föreslår därför en revidering av delegeringsordningen 
till tjänstemän med följande förslag till ändringar, ändringarna relaterar endast till 
tillägg av ytterligare en delegat; mark- och exploateringsingenjör samt ändring av 
delegaten mark- och exploateringsansvarig till exploateringsansvarig. En ytterligare 
ändring föreslås där en punkt stryks och läggs till annan punkt för att öka 
tydligheten i dokumentet.

Punkt 1 – Fastighetsärenden
Företräda kommunen i dess egenskap av fastighetsägare i ärenden rörande 
fastighetsbildning, servituts- och ledningsrättsfrågor, vägrättsfrågor, frågor enligt 
anläggningslagen, lag om förvaltning av samfälligheter, vattenlagen samt därmed 
jämförlig lagstiftning. Företräda kommunen i frågor om fastighetstaxering och 
fastighetsdeklaration.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef

Punkt 2 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om förvärv, försäljning, byte och marköverföring av fast egendom eller 
byggnad, servitut, arrende, annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan 
härmed jämförlig rätt intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt fall och 
inom fastställda riktlinjer.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, 
exploateringsansvarig, kommundirektör samt näringslivschef
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Punkt 4 – Fastighetsärenden
Frågor om fastighetstaxering och fastighetsdeklaration 

 Punkten stryks och läggs under punkt 1 för att öka tydlighet i 
delegationsordningen.

Punkt 7 – Fastighetsärenden
Träffa avtal om nyttjanderätt i kommunens fastigheter eller byggnader som 
kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år.

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, samt näringslivschef

Punkt 56 – Plan- och bygglagen
Besluta i ärenden som av Lantmäteriet hänskjutits till nämnden för prövning. Rätt 
att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till KS för prövning (lagrum FBL 4 kap. 
25-25a §§).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 57 – Plan- och bygglagen
Besluta att påkalla fastighetsreglering som 
behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt 
(lagrum FBL 5 kap. 3 § 3 st.)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt samt 
chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 58 – Plan- och bygglagen
Besluta att ansöka om fastighetsbenämning (lagrum FBL 14 kap. 1a § 1 st. 3-7).

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt samt 
chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 59 – Plan- och bygglagen
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning (lagrum 
FBL 15 kap 11 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 60 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med Lantmäterimyndigheten (lagrum AL 12 och 
23 §§)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Punkt 61 – Plan- och bygglagen
Rätt att påkalla förrättning (lagrum AL 18 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt samt 
chef plan- och kartavdelningen 

Punkt 63 – Plan- och bygglagen
Företräda kommunen vid samråd med lantmäterimyndigheten (lagrum LL 21 §)

 Delegation ges till mark- och exploateringsingenjör, stadsarkitekt, 
myndighetschef samt chef plan- och kartavdelningen

Kommentar [JS1]:  Utarrendering av kommunens mark och 
uthyrning av bostäder och lokaler i kommunen samt upplåtelse av 
nyttjanderätt i kommunens fastigheter som kommunstyrelsen 
förvaltar för högst tio år
ÄR DET DENNA TEXT I NUVARANDE 
DELEGERINGSORDNING SOM AVSES? 
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Förslag till beslut
1. Anta förslagen till ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning för 

tjänstemän.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-19

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorchef samhällsutveckling
Avdelningschefplan- och kartavdelning
Mark- och exploateringsingenjör
Nämndsekreterare samhällsutveckling
Kommunsekreterare

138



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2019-04-16

Referens
 

Samhällsutveckling
Anette Blomqvist, 0247-80448
anette.blomqvist@leksand.se

Komplettering av delegationsordning med anledning av 
ny tobakslag LTLP (2018:2088)

Ärendebeskrivning:
Ny tobakslag träder i kraft 2019.07-01, Lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088). I och med detta upphävs både 
tobakslag(1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare: Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av 
reglerna kring tobak förs över till nya lagen.
Med anledning av lagändringarna behöver nuvarande delegationsordning 
kompletteras.

Ärendets beredning:
Skrivelse med förslag på kompletteringar bifogas.

Förslag till beslut
 

Komplettera delegationsordningen avseende Lagen om tobak och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) enligt bilagda förslag.

Anette Blomqvist
Folköl o tobakshandläggare

Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-16
Skrivelse 

Pu
Anette Blomqvist
Olle Ryberg
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Ändringar i delegationsordning med anledning av ny tobakslag 
LTLP(2018:2088)

Ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) träder ikraft 1 juli 2019. I och 
med detta upphävs både tobakslag (1993:581 och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring 
tobak förs över till den nya lagen. Den nya lagen medför bland annat att det blir 
tillståndspliktigt att sälja tobak i detaljhandel. Även partihandlare som säljer tobak skall 
fr.o.m 1 juli ha tillstånd till detta vilket kommunerna enligt nya lagen fått ansvar för.

Den nya lagen medför att delegationsordningen behöver uppdateras. 

Nedanstående ändringar i delegationsordningen föreslås börja gälla fr.o.m 1 juli 2019

LTLP (2018:2088)
Beslut om tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel 
med tobaksvaror. 5 kap. 1 § Enhetschef

Avslag på ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel 
eller partihandel med tobaksvaror. 5 kap. 1 § Enhetschef

Beslut om tillfällig försäljning av tobaksvaror, detaljhandel 5 kap. 1 § Enhetschef

Avslag på ansökan om tillfällig försäljning av tobaksvaror 5 kap. 1 § Enhetschef 

Beslut om återkallelse av tillstånd att sälja tobaksvaror 7 kap. 10 § Utskott

Beslut om återkallelse av tillstånd pga att det ej längre utnyttjas 7 kap. 10 § Handläggare

Beslut om att meddela en tillståndshavare en varning 7 kap. 11 § Utskott

Beslut om fortsatt drift för konkursförvaltare vid
försäljningsställe som har försatts i konkurs 5 kap. 9 § Handläggare
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Beslut om föreläggande, vite och försäljningsförbud 7 kap. 9,10,11 § Utskott

Beslut om föreläggande, förbud eller varning, elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare 7 kap. 12,13 §    Utskott   

2019-04-10

Anette Blomqvist
Folköl o tobakshandläggare
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§ 55 Dnr 2019/413

Yttrande om uppföljande granskning av tidigare 
revisionsrapporter

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har KPMG genomfört en 
uppföljning av tre granskningar som gjordes under åren 2011-2014. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:

 Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument från år 2011.

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan 
från år 2014.

Revisorerna begär yttrande utifrån rapporten om uppföljning av tidigare 
revisionsrapporter senast den 14 juni.

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.
Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument
En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för 
närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas 
och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, 
inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och 
gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när 
inventeringen är slutförd.
En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och 
policydokument fortlöpande reviders eller vid behov upphävs kommer att 
införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi 
har köpt in för detta ändamål.
Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om 
kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument. 
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Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. 
Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska 
utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.
Granskning av kommunens konstinnehav
I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden 
inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för 
underhåll och restaurering av föremålen. 
Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme 
för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att 
en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid 
beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras. 
Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 
2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera 
moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen 
föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess 
vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan 
lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan
Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän 
påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten 
mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, 
vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och 
avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen 
samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en 
gång per halvår.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24
Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, 
daterat 2019-03-15
Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 
2019-02-27

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Anta förvaltningens yttrande och översända det till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019/413 2019.4291

Leksands kommun
Andriette Ivarsson
andriette.ivarsson@leksand.se
Pär Ohlsson
par.ohlsson@leksand.se
Joel Johansson
joel.johansson@leksand.se

Uppföljande granskning av tidigare revisionsrapporter

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Leksands kommuns revisorer har KPMG genomfört en 
uppföljning av tre granskningar som gjordes under åren 2011-2014. De 
granskningar som ingått i uppföljningen är:

 Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument från år 2011.

 Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013.

 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan 
från år 2014.

Revisorerna begär yttrande utifrån rapporten om uppföljning av tidigare 
revisionsrapporter senast den 14 juni.

Sektorns/avdelningens yttrande
Förvaltningen lämnar yttrande för respektive område enligt följande.
Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument
En inventering av fullmäktiges styr- och policydokument pågår för 
närvarande. I samband med detta kommer dokumentens aktualitet bedömas 
och därefter tas också beslut om inaktuella dokument ska uppdateras, 
inarbetas i andra styrdokument eller upphöra att gälla. Samtliga aktuella och 
gällande styrdokument kommer att publiceras på kommunens intranät när 
inventeringen är slutförd.
En dokumenterad rutin som säkerställer att fullmäktiges styr- och 
policydokument fortlöpande reviders eller vid behov upphävs kommer att 
införas under 2019. Detta eftersom vi nu har fått stöd i vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för en sådan bevakning. En helt ny funktion som vi 
har köpt in för detta ändamål.
Förvaltningen arbetar fram, uppdaterar, sprider och informerar om 
kommunfullmäktiges antagna styr- och policydokument. 
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Varje chef ska sedan känna till att dessa dokument finns och att de följs. 
Någon ytterligare bevakning på vilka åtgärder varje styrdokument säger ska 
utföras kommer inte att genomföras i dagsläget.
Granskning av kommunens konstinnehav
I granskningen slås fast att vi saknar rutin och policy för regelbunden 
inventering av kommunens konstinnehav. Det saknas också medel för 
underhåll och restaurering av föremålen. 
Med nuvarande bemanning bedömer kulturchefen att det inte finns utrymme 
för en inventeringsrutin trots att kompetens finns. Kulturchefen bedömer att 
en återkommande inventering skulle kräva 15-20 % av en årsarbetstid 
beroende på med vilken frekvens inventeringen ska utföras. 
Digitaliseringen av det lokalhistoriska arkivet, som beräknas vara klart under 
2020, kommer att underlätta inventeringsarbetet men det är ändå flera 
moment i inventeringsarbetet som måste utföras manuellt. Kulturchefen 
föreslår att kommunen avvaktar med beslut kring inventeringspolicy till dess 
vi har kommit längre i digitaliseringsprocessen och i och med det kanske kan 
lösa bemanningsfrågan. Kulturchefen bedömer att det kan ske 2020.
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan
Utskottet Lärande och stöd har tillsammans med förvaltningens tjänstemän 
påbörjat arbetet med att utforma en rutin kring ett upplägg för dialogmöten 
mellan ledamöterna i utskottet och enhetscheferna på respektive avdelning, 
vilket utöver förskolan och grundskolan inkluderar gymnasiet och 
avdelningen för familj och stöd som består av individ- och familjeomsorgen 
samt öppenvården. Avsikten är att dessa möten kommer att hållas minst en 
gång per halvår.

Förslag till beslut
Anta förvaltningens yttrande och översända det till kommunens revisorer.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-24
Missiv till revisionsrapport om uppföljning av tidigare revisionsrapporter, 
daterat 2019-03-15
Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare revisionsrapporter, daterad 
2019-02-27

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunens revisorer via KPMG, Linnéa Grönvold
Kulturchef Pär Ohlsson
Kvalitetsutvecklare Joel Johansson
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1 Sammanfattning 

Vi har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda åren 2011 till 2014. De granskningar som ingått i 
uppföljningen är: 

− Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument från år 
2011, 

− Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013, samt 
− Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan från år 2014. 

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen 
övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband 
med tidigare granskningar. Det förefaller dock finnas mer att göra för att säkerställa att 
ändamålsenliga åtgärder vidtagits utifrån varje rekommendation.  

2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med uppföljningen har varit att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits 
med anledning av revisionens rekommendationer i granskningsrapporterna. 

Uppföljningen redovisar följande: 

− Avstämning av granskningsrapportens slutsatser och rekommendationers aktualitet 

− Redovisning av verkställighet av berörd nämnds yttrande över granskningsrapporten 

− Iakttagelser som bör beaktas i revisionens riskbedömning 

2.1 Avgränsning 

Granskningen har omfattat följande rapporter: 

− Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument från år 
2011, 

− Granskning av kommunens konstinnehav från år 2013, samt 
− Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och grundskolan från år 2014. 

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om kommunstyrelsen verkställt de förbättringsåtgärder som 
styrelsen/nämnden beslutat om i enlighet med de ursprungliga granskningarnas 
rekommendationer. 

2.3 Ansvarig nämnd/utskott 

Ansvarig nämnd/utskott framgår av respektive uppföljning. 
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2.4 Projektorganisation/granskningsansvarig 

Granskningen har utförts av Sofie Wiessner, granskare, under ledning av Nils 
Nordqvist, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor.  

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och avstämningar med berörda 
tjänstemän. 

Rapporten har varit föremål för faktagranskning.  
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och 
policydokument  

Granskningen som genomfördes 2011 syftade till att bedöma om de intentioner som 
fullmäktige uttryckt i styr- och policydokument följs och beaktas i beslutssituationer och 
i verksamheten. Utifrån granskningen konstaterade revisionen att det fanns brister i 
den interna kontrollen vad gäller styr- och policydokument och att det även fanns en 
stor risk att beslut fattas utan att fullmäktiges beslut beaktas. 

3.1.1 Rekommendation och åtgärd 

Nedan presenteras granskningens rekommendationer samt vilka åtgärder Leksands 
kommun har vidtagit med anledning av rekommendationer återges även nedan. I detta 
avsnitt görs även en redovisning av verkställighet av berörd nämnds yttrande över 
granskningsrapporten samt en övergripande bedömning av vidtagna åtgärder. 

Rekommendation  

Kommunstyrelsen bör inventera vilka dokument som antagits och är gällande för 
verksamheten. 

Åtgärd 

Genom våra kommunikationer med kommunen framkommer att kommunen har 
genomfört två inventeringar sedan granskningen genomfördes, den första år 2012 och 
den andra år 2014. Avdelningen för administrativ service, som ligger under sektor 
verksamhetsstöd, beslutade i september 2018 att genomföra en ny inventering under 
2019. 

Rekommendation 

När dokumenten är kända bör deras aktualitet bedömas – den övervägande delen av 
dokumenten är skrivna för den gamla organisationen och behöver uppdateras. 

Åtgärd 

Enligt kommunstyrelsens yttrande skulle ett sådant arbete inledas så fort inventeringen 
var genomförd. Arbetet beräknades vara klart under andra halvåret 2012.  

Kommunens administrativa chef uppger att en bedömning av styrdokumentens 
aktualitet gjordes under 2013 och att kommunfullmäktige under samma period fattade 
beslut om att vissa styrdokument skulle upphöra att gälla eftersom de inte bedömdes 
vara aktuella. Mellan år 2012 - 2014 behandlades området styrdokument på flera 
ledningsmöten med sektor verksamhetsstöd. I samband med detta skedde ytterligare 
en översyn av styrdokumenten för att se vilka som skulle upphöra att gälla, uppdateras 
eller inarbetas i andra styrdokument. 

Rekommendation 

Dokumenten bör samlas och vara tillgängliga för alla medarbetare. När kommunen fått 
ett intranät är det den naturliga platsen att samla dem på. 
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Åtgärd 

Genom kontakter med kommunen framkommer att det nya intranätet lanserades 2014 
och att alla styrdokument samlades där i samband med lanseringen. Under våren 2019 
kommer kommunen lansera ett nytt intranät och till dess är målet att en ny inventering 
av styrdokumenten ska ha genomförts. Detta i syfte att ha kontroll över vilka 
styrdokument som är aktuella. 

Rekommendation 

En checklista/bevakningslista bör upprättas över de åtgärder som respektive dokument 
säger ska utföras. Listan stäms av årligen så att styrelsen har kontroll över att fattade 
beslut följs. 

Åtgärd 

Genom kontakter med kommunen framkommer att det inte finns någon sådan 
checklista. I samband med den uppdatering av kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem som kommunen planerar att genomföra under året så ska 
kommunen även se över möjligheten till denna form av bevakning. I dagsläget är det 
varje enskild handläggare för respektive styrdokument som har ansvar för att bevaka 
att de åtgärder som styrdokumentet säger ska utföras faktiskt genomförs. 

Avstämning mot yttrande 

I sitt yttrande skrev kommunstyrelsen att många av styr- och policydokumenten redan 
fanns tillgängliga på kommunens intranät men att intranätet i sig var i behov av en 
uppdatering. Vidare fanns ett behov av att upprätta en dokumenterad rutin som 
säkerställer att befintliga, och tillkommande styr- och policydokument, fortlöpande 
revideras eller vid behov upphäves och tas bort från kommunens intranät. Detta arbete 
beräknades vara slutfört 2012-2013. Enligt kommunstyrelsens yttrande skulle även en 
checklista upprättas för uppföljning, kontroll och återredovisning, för att säkerställa 
efterlevnaden av de övergripande styr- och policydokument som fullmäktige och 
kommunstyrelsen beslutat om.  

Genom kontakter med kommunens administrativa chef framkommer att det i dagsläget 
inte finns en dokumenterad rutin som säkerställer att alla styrdokument är 
uppdaterade. I samband med uppgraderingen av kommunens nya diariesystem så 
kommer det finnas en funktion som kan stödja kommunen i arbetet med att ta fram en 
sådan rutin under 2019. Enligt kommunens administrativa chef ansvarar handläggaren 
för respektive styr- och policydokument att de vid behov tas bort från intranätet. Den 
administrativa chefen menar dock att detta system inte varit tillförlitligt och för att 
säkerställa att detta faktiskt sker tar avdelningen administrativ service över denna 
uppgift.  

Som omnämns ovan finns i dagsläget ingen checklista för uppföljning, kontroll och 
återredovisning.  

3.1.2 Bedömning 

Vi bedömer att tre av fyra rekommendationer har åtgärdats på tillfredställande sätt. 
Efter genomförd uppföljning framkommer dock att kommunen inte har upprättat en 
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checklista för att säkerställa att beslut om åtgärder verkställs. Vi rekommenderar därför 
återigen kommunstyrelsen att: 

• Upprätta en checklista/bevakningslista över de åtgärder som respektive 
dokument säger ska utföras.  

Efter avstämning mot kommunstyrelsens yttrande bedömer vi även att kommunen bör: 

• Upprätta en dokumenterad rutin som säkerställer att befintliga, och 
tillkommande styr- och policydokument, fortlöpande revideras eller vid behov 
upphäves och tas bort från kommunens intranät. 
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3.2 Granskning av kommunens konstinnehav 

På uppdrag av kommunens revisorer genomfördes en översiktlig granskning av 
kommunens konstinnehav under 2013. Granskningen redogjorde för kommunens 
delaktighet i hanteringen av den konst som helt eller delvis ägs av kommunen eller 
förvaras i kommunens lokaler. Av granskningen framgår även omfattningen av 
kulturförvaltningens konstsamling. Som följd av granskningens övergripande karaktär 
lämnades inga rekommendationer i samband med granskningen. Kommunstyrelsen 
lämnade heller inget yttrande över granskningsrapporten. 

3.2.1 Frågeställningar 

I syfte att följa upp arbetet med kommunens konsthantering så har vi, i samråd med 
revisionen, formulerat ett antal frågeställningar till kommunens kulturchef. Vår 
bedömning grundar sig på en analys av de svar som inkommit på dessa frågor.  

Sammanställning av svar 

Kommunens konstsamling består av totalt ca 4 000 – 5 000 konstföremål och av dessa 

är cirka 1500 tavlor och skulpturer. Det totala värdet för samlingen uppgår till ca 1,5 

miljoner kronor och föremålen förvaras på olika sätt beroende på värde och känslighet. 

I vissa fall förvaras därför föremålen i klimatanpassade och brandsäkra 

förrådsutrymmen och i andra fall enklare förrådsutrymmen. Kommunens konst är 

försäkrad mot eventuell förlust, skada eller stöld. Försäkringen täcker även de 

konstföremål som inte ägs av kommunen men som förvaras i kommunens lokaler, 

exempelvis tillfälligt inlånade konstföremål och konstsamlingen som ägs av Leksands 

Konstsällskap.  

Kommunen för register över alla konstverk som uppdateras löpande i samband med 

det dagliga arbetet. Under 2019 planerar kommunen även att sammanföra de register 

som finns och göra föremålen sökbara digitalt. Kulturavdelningen ansvarar för den 

konst som ägs av kommunen vilket innebär ett ansvar över registerföring, översyn av 

styrdokument och inventering av konst i kommunen. Enligt kulturchefen sker ingen 

frekvent och systematisk inventering av konst inom kommunen. Den senaste 

inventeringen gjordes 2014 och enligt uppgift finns inte tillräckliga resurser för att 

genomföra kontinuerliga inventeringar. Kommunen har heller inga extra resurser 

avsatta för restaurering av konstsamlingen. 

Avseende styrdokument på området så finns en förvärvspolicy för det lokalhistoriska 

arkivet som även omfattar konstföremål. Policyn antogs i december 2017. Kulturchefen 

uppger att det finns andra rutiner för hanteringen av föremålen men att dessa inte alltid 

är dokumenterade. Det finns i dagsläget dock ingen riktlinje eller rutin som avser 

inventering. 

3.2.2 Bedömning 

Utifrån uppföljningen kan vi konstatera att kommunen ansvarar för en stor 
konstsamling på cirka 1500 verk. Vi kan även konstatera att det saknas en policy och 
rutin för inventering. Vi anser att kommunen bör upprätta en inventeringspolicy med 
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kompletterande rutin i syfte att säkerställa att inventering sker kontinuerligt och 
systematiskt.  
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3.3 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom för- och 
grundskolan 

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och 
dess utskott för lärande och stöd säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på både utskotts- och enhetsnivå. Den sammanfattande bedömningen 
var att kommunstyrelsen och dess utskott för lärande och stöd till viss del hade 
säkerställt ett ändamålsenligt och systematiskt kvalitetsarbete.   

3.3.1 Rekommendationer och åtgärder 

Utifrån den sammanfattade revisonella bedömningen rekommenderades utskottet att 
vidta åtgärder för att stärka och förbättra redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Detta i syfte att ge kommunstyrelsen och utskottet en samlad och 
övergripande bild av kommunens skolverksamheter, och att de utifrån den samlade 
bilden ska ha möjlighet att finna vilka åtgärder som är motiverade att vidta för att på 
bästa sätt utveckla verksamheten. 

Nedan presenteras de förslag till åtgärder som lämnades i samband med granskningen 
samt vilka åtgärder Leksands kommun har vidtagit med anledning av dessa. I detta 
avsnitt redovisas även en avstämning mot tjänstemännens utlåtande och nämndens 
yttrande samt våra bedömningar utifrån vad som framkommit i uppföljningen. 

Rekommendation  

De aspekter av redovisningen som kan utvecklas är dels att tydliggöra 
förutsättningarna för redovisning och analys i kvalitetsredovisningarna på enhetsnivå, 
och dels att utveckla forum för dialog mellan politik och verksamhet som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Åtgärd 

Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att kommunen har stärkt hela styrkedjan med 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner ytterligare i syfte tydliggöra 
förutsättningarna för redovisning och analys i kvalitetsredovisningarna på enhetsnivå. 
Styrningen utgår från de politiska målen med tillhörande indikatorer vilka sedan bryts 
ned i en förvaltningsplan, sektorplaner, avdelningsplaner och enhetsplaner. 
Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att de politiska målen för både för- och 
grundskolan har varit samma under flera års tid, dock har en viss variation skett 
gällande de indikatorer som är kopplade till respektive mål. Kvalitetsutvecklaren menar 
att detta skapat en kontinuitet i målstyrningen vilket även underlättat för 
verksamheterna i deras arbete. 

Förvaltningsplaner, sektorplaner, avdelningsplaner och enhetsplaner redovisas till 
politiken i olika forum exempelvis via kommunstyrelsen och utskottet. Vidare sker 
presentationer av resultatet på nationella prov, betyg samt redovisning av nyckeltal från 
öppna jämförelser. Kvalitetsutvecklaren har även utformat ett årshjul för hur för- och 
grundskolans resultat ska kommuniceras med de förtroendevalda (se bilaga 1). Utöver 
detta har mallen för att redovisa enheternas kvalitetsarbete förtydligats, för att enklare 
göra resultat tillgängliga för de förtroendevalda och därmed underlätta analysarbetet. 
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Vidare har förvaltningen tagit fram en egen modell för det systematiska kvalitetsarbetet 
samt kvalitetsårshjul på sektornivå (bilaga 2). Båda dessa har redovisats för politiken i 
olika sammanhang och har tjänat som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Som stöd i arbetet med att upprätta enhetsplaner finns numera kommungemensamma 
mallar. Utifrån dessa mallar kan förskolechefer och rektorer redovisa resultaten samt 
presentera sina analyser relativt fritt, men med viss strukturhjälp via rubrikerna i 
mallarna. Vidare uppger kvalitetsutvecklaren att den gräns om fem sidor som 
omnämns i rapporten har tagits bort vilket innebär att mallen för kvalitetsredovisningen 
lämnar mer utrymme för analys. Vid behov finns även kvalitetsutvecklaren tillgänglig 
som stöd i arbetet med att analysera resultatet. Enligt kommunens kvalitetsutvecklare 
är analysarbetet i kvalitetsredovisningarna dock fortfarande ett utvecklingsområde. 
Utskottet för lärande och stöd har även efterfrågat mer sådana analyser. 

Vidare uppger kommunens kvalitetsutvecklare att analysdelen i förskolans 
kvalitetsredovisningar har varit en utmaning i och med att denna skolform inte har 
några uppnåendemål1. Denna problematik återfinns inte inom grundskolan där det 
finns tydligare uppnåendemål och därigenom en större vana hos ansvariga att följa upp 
samt analysera resultatet. Inom förskolan följs andel legitimerade förskollärare, antal 
barn per årsarbetare, satsning kring litteraturprofil/läslyftet samt kötid till förskolorna 
upp kontinuerligt. Dessa indikatorer/nyckeltal redovisas till utskottet för lärande och 
stöd.  

Vidare har avdelningen för förskolan under 2018 arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet, delvis kopplat till att den nya läroplanen (Lpfö 18) träder i kraft 1 juli 
2019. För att möta detta har bl.a. en översyn av dokumentationen kring barnens 
utveckling genomförts. Arbetet kring dokumentation har gett förskolorna en tydligare 
grund att stå på gällande systematiskt kvalitetsarbete och därigenom förbättrade 
förutsättningar för ett kvalificerat analysunderlag uppger kvalitetsutvecklaren. 

De diskussionsfora som finns för direkt dialog mellan politik och verksamheten på 
enhetsnivå är de så kallade brukarråden inom förskola och grundskola. Respektive 
enhet håller brukarråd två gånger per år. På brukarråden deltar förskolechef/rektor, 
vårdnadshavarrepresentanter och en representant från utskottet. Agendan för 
brukarråden styrs i ett samspel mellan vårdnadshavare och rektor/ förskolechef. En 
gång per termin hålls även ett gemensamt brukarråd. Vid dessa deltar 
avdelningscheferna för förskola och grundskola samt vid behov förskolechefer och 
rektorer, vårdnadshavarrepresentanter och samtliga utskottets ledamöter. Avsikten är 
att brukarråden ska ge vårdnadshavare möjlighet att lyfta sina frågor, vilket görs via 
utsedda vårdnadshavarrepresentanter. Det varierar mellan skola/förskola hur pass 
aktiv vårdnadshavarna är i att lyfta egna frågor. Rektor och förskolechef använder 
brukarråden till att informera om vad som händer på skolan/förskolan och hur det går. 
Politikerrepresentant är medverkande för att få inblick i vad som händer ute i 
verksamheterna samt få ta del av de tankar och frågor som vårdnadshavare framför. 
Enligt kommunens kvalitetsutvecklare är det främst praktiska frågor, exempelvis 
bespisningsfrågor och dylikt, som diskuteras på brukarråden.  

Vidare har avdelningscheferna för förskolan och grundskolan stående punkter vid 
utskottets möten. För förskolan redovisas kötider och för grundskolan redovisas 

                                                
1 Uppnåendemål är mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) 
innehåller inga sådana mål. 
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kränkningsärenden. Under dessa möten sker även kontinuerliga rapporteringar av 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner, både på enhets- och avdelningsnivå. 
Utöver dessa återkommande punkter kan både politiken och verksamheten begära 
ytterligare redovisning utifrån enskilda frågeställningar.  

Genom våra kontakter med kommunen framkommer dock att det från politikens håll 
har efterlysts möjligheter att få träffa enhetscheferna för olika förskolor och skolor. I den 
tidigare nämndorganisationen skedde sådana träffar minst två gånger per år. I 
dagsläget träffas inte enhetschefer och utskottet regelbundet eller systematiskt. Dock 
finns planer på att detta ska ske, t.ex. genom att förskolechefer och rektorer 
regelbundet får presentera sina kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner inför 
utskottet. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt, bl.a. via 
Skolinspektionens tillsyn. 

Avstämning mot tjänstemännens utlåtande och nämndens yttrande 

I tjänsteutlåtandet daterat 7 maj 2015 framgår att sektorn/avdelningen har gjort 
bedömningen att sektorn uppfyller kommunrevisionens krav på åtgärder för att förbättra 
det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen grundas i att sektorn under våren 2015 
arbetade aktivt med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och redovisat till 
utskottet Lärande och stöd på sektors-, för-, och grundkolenivå. Skolinspektionen 
genomförde även under 2014 gjorde regelbunden tillsyn av skolorna i Leksands 
kommun samt ett föreläggande kring dokumentationen av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Skolinspektionen påtalade i samband med detta att det systematiska 
kvalitetsarbetet bör kompletteras med en dokumenterad analys av resultatet. Av 
tjänsteutlåtandet framgår att utskottet ställt sig bakom redovisningen av ärendet som 
lämnas vidare till kommunstyrelsen för utlåtande. 

I dagsläget dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet i form av årliga 
kvalitetsredovisningar och verksamhetsplaner och i samband med detta sker också en 
dokumenterad analys. Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen en förnyad 
regelbunden tillsyn, och enligt beslutet som fattades 8 januari 2018 fick grundskolan ett 
föreläggande2 gällande ”Utveckling av utbildningen vid skolenheterna” till följd av att 
Leksands kommun inte uppfyllde kraven i 4 kap. 3 och 6 §§ i skollagen. I huvudsak 
framkom brister i huvudmannens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på 
enhetsnivå, dvs. uppföljning utifrån respektive skolenhet. Under augusti 2018 följde 
Skolinspektionen upp ärendet och i samband med uppföljningen bedömde 
Skolinspektionen att Leksands kommun åtgärdat bristerna. Skolinspektionen motiverar 
detta med att huvudmannen angett flera åtgärder som stärkt utvecklingsarbetet på 
huvudmannanivå.  

Av kommunstyrelsens yttrande över granskningen framgår att nämnden fattade beslut 
om att få ta del av en rapport om kvalitetsarbetet i för- och grundskola vid första 
lämpliga tillfälle under hösten (2015). Kommunens kvalitetsutvecklare uppger att 
kommunstyrelsen tog del av kommunens förvaltningsplan inklusive kvalitetsredovisning 
och sektorplaner för alla sektorer, inklusive lärande och stöd samt för- och grundskola, 

                                                
2 Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett 
föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på 
huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. 
(Skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se) 
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vid sammanträdet den 28 september 2015. I dagsläget mottar kommunstyrelsen, inom 
ramen för ”Reglemente och handledning för intern kontroll i Leksands kommun”, 
årligen rapportering om kvalitetsarbetet genom kvalitetsredovisningar och 
verksamhetsplaner. Vidare sker kontinuerliga avstämningar, per tertial, gentemot de 
politiska målen till utskottet och kommunstyrelsen. 

3.3.2 Bedömning 

Vår övergripande bedömning är att kommunen har arbetat för att stärka och utveckla 
de systematiska kvalitetsarbetet, bl.a. genom att tydliggöra uppföljningsprocessen på 
både sektors- och utskottsnivå. Utöver detta har även konkreta hinder för utvecklingen 
av analyser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet avlägsnats.  

Ett utvecklingsområde som pekades ut i den tidigare granskningen var möjligheterna 
att ge kommunstyrelsen och utskottet en samlad och övergripande bild av kommunens 
skolverksamheter. Detta mot bakgrund av att utskottet upplevde att avståndet till 
grundskola och förskola ökat gentemot den gamla nämndorganisationen. Enheterna 
själva uttryckte ett behov av att i allt större utsträckning få möjlighet att redovisa och 
diskutera kvalitetsfrågor med politiken. Efter genomförd granskning bedömer vi att 
behovet av att utveckla ändamålsenliga forum där politik och verksamhet kan mötas i 
dialog kvarstår. Vi ser detta som ett komplement till övrig rapportering och av stor 
betydelse för att lyckas med ambitionen att ge utskottet en samlad bild av kommunens 
skolverksamheter. 

Följaktligen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Utveckla forum för dialog mellan politik och verksamhet som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

3.4 Riskanalys 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen har arbetat med att åtgärda 
majoriteten av de brister som framkom i de tidigare granskningarna. Vi har i 
uppföljningen dock uppmärksammat områden som kommunen bör arbeta vidare med 
för att åtgärda samtliga brister på ett tillfredställande sätt. Ett sådant område är att 
upprätta en checklista över de åtgärder som respektive dokument säger ska utföras. 
Tills detta är åtgärdat bedömer vi att det finns en risk att styrelsen inte har kontroll över 
att fattade beslut följs.  

Detsamma gäller för kommunens intranät där det finns en risk att inaktuella styr- och 
policydokument ligger kvar då det saknas en dokumenterad rutin som säkerställer att 
styr- och policydokument revideras eller, vid behov, tas bort. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-05-13

Allmänna utskottet

Justeras Utdrag bestyrks

§ 48 Dnr 2019/412

Yttrande om revisionsrapport om granskning av social 
arbetsmiljö

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat hur 
kommunstyrelsen styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller 
lagar, föreskrifter och interna dokument. Granskningen har särskilt belyst 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk 
och social arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
2019-04-11 där yttrandet ingår

KPMGs granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
Godkänna yttrandet och översända det till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2019-05-28

Referens
Dnr 2019/412  

Verksamhetsstöd 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 80113
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Revision - Granskning av social arbetsmiljö

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer granskat hur 
kommunstyrelsen styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller 
lagar, föreskrifter och interna dokument. Granskningen har särskilt belyst 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk 
och social arbetsmiljö. 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderar KPMG kommunstyrelsen 
att;

 Ta initiativ till att arbetsmiljöpolicyn revideras.
Svar; Arbetsmiljöpolicyn är under revidering och planeras vara klar för 
beslut till hösten 2019. I policyn ska arbetsmiljömål tas fram av 
kommunledning, bl.a. gällande sjukfrånvaro.

 Säkerställa att samtliga sektorer följer rutinerna för arbetsmiljöarbetet 
och att rapportering görs till styrelsen minst en gång per år.

Svar; Gällande SAM görs utvärdering varje år av samtliga sektorer. Nya 
dokument med instruktioner gällande detta finns i den nya webben. Ett 
lämpligt rapporteringsdatum för föregående års arbete är i första kvartalet 
följande år. 

 Tar fram ett års hjul som visar på vilka aktiviteter som ska 
genomföras under året och vilken återrapportering som ska ske till 
kommunstyrelsen.

Svar; Ett års hjul är upprättat och ska finnas tillgängligt i den nya webben 
med länkade dokument för rutiner och mallar etc. 

 Säkerställa att samtliga chefer med arbetsmiljöansvar har tillräcklig 
kunskap om arbetsmiljöfrågorna och ta ställning till vilka 
arbetsmiljöutbildningar som ska vara obligatoriska för alla med ett 
arbetsmiljöansvar.

Svar; Arbetsmiljöutbildning sker varje år och är obligatorisk för alla chefer. 
Under 2019 äger denna utbildning rum vid två tillfällen, vår och höst. Under 
året ska alla chefer som inte har genomgått den nya arbetsmiljöutbildningen 
genom ”Sunt arbetsliv”, vilken har utbildats i de senaste tre åren, 
genomföra denna.
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Leksands kommun

Datum
2019-05-28 Referens

Dnr 2019/412
Sida
2(2)

 Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende 
arbetsmiljö efterföljs av ansvariga chefer

Svar; Detta ska finnas i och med utvärdering av SAM som görs varje år samt 
i det års hjul för arbetsmiljö som är upprättat och ska göras tillgängligt i 
den nya webben. 

 Säkerställa att samtliga medarbetar och chefer får 
utbildning/information i vad de nya riktlinjerna mot diskriminering 
och kränkande särbehandling innebär så att de också ger avsedd 
effekt i organisationen. 

Svar; Denna information har getts under vårens första gemensamma 
chefsträff och informationen har även distribuerats i olika kanaler till 
cheferna. Materialet finns tillgängligt på webben. Tanken är att materialet 
ska användas på APT och att central återrapportering ska ske per sista 
oktober detta år. 

Förslag till beslut
1. Godkänna yttrandet och överlämna detta till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
1. Tjänsteutlåtande av HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 

2019-05-28
2. KPMG:s granskning av kommunens arbetsmiljöarbete

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunens revisorer, Kerstin Furöstam
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson
Sektorchef Verksamhetsstöd Lennart Ljungemo
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1 Sammanfattning 

Vi har på uppdrag av Leksand kommuns revisorer granskat hur kommunstyrelsen styr 
och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna 
styrdokument. Granskningen har särskilt belyst den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
har i stora delar har tagit fram rutiner för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker på 
ett tillfredsställande sätt. Vi anser dock att det är en allvarlig brist att det inte finns 
rutiner och uppföljningar för att säkerställa att dessa rutiner efterföljs. Vi anser vidare 
att det är allvarligt att det inte finns rutiner för att säkerställa att de som har ett 
arbetsmiljöansvar också har tillräckliga kunskaper. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta initiativ till att arbetsmiljöpolicyn revideras. 

— Säkerställa att samtliga sektorer följer rutinerna för arbetsmiljöarbetet och att 
rapportering görs till styrelsen minst en gång per år. 

— Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 
och vilken återrapportering som ska ske till kommunstyrelsen.  

— Säkerställa att samtliga chefer med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap om 
arbetsmiljöfrågorna.  

— Ta ställning till vilka arbetsmiljöutbildningar som ska vara obligatoriska för alla 
med ett arbetsmiljöansvar. 

— Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö 
efterföljs av ansvariga chefer. 

— Säkerställa att samtliga medarbetare och chefer får utbildning/information i vad 
de nya riktlinjerna mot diskriminering och kränkande särbehandling innebär så 
att de också ger avsedd effekt i organisationen. 
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Leksand kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
styr och följer att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter och interna 
styrdokument. Granskningen ska särskilt belysa den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Arbetsgivarpolitiken berör bland annat arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, mångfald, 
lönepolitik och ledarfrågor. Hur kommunen agerar och uppfattas som arbetsgivare t.ex. 
anställningsvillkor, arbetsmiljö mm. är mycket betydelsefulla faktorer för hur kommunen 
ska lyckas att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens samt motverka 
ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna.  

Det är de förtroendevalda som ska sätta mål och dra upp riktlinjer. Chefer och övriga 
medarbetares ansvar är att verkställa detta. Det är ytterst viktigt att ansvars- och 
rollfördelningen är tydlig. HR-avdelningens kompetens och stöd är av yttersta vikt för 
att ansvariga chefer ska ha förutsättningar för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i 
enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunens mål och styrdokument.  

Under 2016 infördes nya regler avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Av 
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö 
framgår att arbetsgivaren ska ha kunskap om hur ohälsosam arbetsbelastning 
förebyggs och hanteras, att arbetsgivaren ska fastställa mål för den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön, samt ha kunskap om hur kränkande särbehandling förebyggs 
och hanteras. 

Leksand kommuns revisorer bedömer att det är av stor betydelse att det finns en 
tillfredsställande styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på 
den sociala arbetsmiljön. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett 
ändamålsenligt arbetsmiljöarbete med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Vi har därför granskat: 

• Om det finns styrdokument, rutiner och riktlinjer (med särskilt fokus på riktlinjer 
och rutiner för organisatoriska och social arbetsmiljö) för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar. 

• Om kommunen har fastställda mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. 

• Hur arbetet med att formulera arbetsmiljömål har bedrivits under 2017/2018 och 

hur arbetstagarna har beretts möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram 

målen. 

 

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att skapa system för dialog, inhämtning av 
information och rapportering av risker för ohälsa i arbetet. 
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• Om kommunen har policy eller motsvarande för att klargöra att kränkande 
särbehandling inte accepteras i kommunen. 

• Om kommunen har rutiner för att hantera eventuella fall av kränkande 
särbehandling. 

• Om statistik redovisas över rapporterade händelser av kränkande 
särbehandling och vad denna i så fall visar. 

• Om utbildningsinsatser har gjorts för att säkerställa att alla som har ett 
arbetsmiljöansvar har tillräcklig kompetens avseende arbetsmiljöarbetet i 
allmänhet. 

• Om särskilda utbildningsinsatser har gjorts för att alla som har ett 
arbetsmiljöansvar har tillräcklig kompetens avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  

• Om kommunen har vidtagit åtgärder avseende #MeToo och liknande upprop? 

Granskningen avser arbetsmiljöarbetet generellt men den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön belyses särskilt. 

 

2.2 Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier är aktuella: 

• Arbetsmiljölagen  

• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö  

• Kommunens fastställda styrdokument avseende arbetsgivaransvaret med fokus på 
arbetsmiljö. 

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument 

• Intervjuer med kommundirektör, HR-chef HR-strateg och sektorschefer. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommundirektör, HR-chef, HR-strateg och 
sektorschefer. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Mål, styrdokument, rutiner och riktlinjer för hur kommunen ska 
uppfylla sitt arbetsgivaransvar 

3.1.1 Arbetsmiljöpolicy 

Leksands kommun har en arbetsmiljöpolicy som är antagen av kommunfullmäktige 
2008-02-11. I arbetsmiljöpolicyn fastslås den övergripande målsättningen med 
arbetsmiljöarbetet, ansvar och befogenheter samt hur uppföljning ska ske av 
arbetsmiljöarbetet.  

Följande citat är hämtade ur arbetsmiljöpolicyn: 

”Ansvar och beslutsgång 
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för arbetsmiljön i hela Leksand kommuns 
organisation. 

En arbetsmiljöplan upprättas för kommunstyrelsens verksamhetsområde, vilken ska 
innehålla en planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras. 

Arbetsmiljöuppgifterna delegeras till kommundirektör, som i sin tur fördelar ansvar för 
att utföra arbetsmiljöuppgifter till varje verksamhetschef med ett personalansvar. 

Kommunstyrelsen ger övriga sektorer och styrelser i uppdrag att utarbeta 
arbetsmiljöplaner och delegera ut arbetsmiljöuppgifterna till respektive förvaltningschef, 
som i sin tur delegerar de arbetsmiljöuppgifter som varje verksamhetsansvarig med 
personalansvar har att utföra. Dessa arbetsuppgiftsfördelningar ska ske skriftligt och 
finnas tydligt beskrivna i verkställighets- eller delegationsförteckning. 

Det är varje sektors och styrelses ansvar att se till att de som får arbetsmiljöuppgifter 
också har resurser och befogenheter för uppdraget. Sektorn och styrelsen ansvarar 
också för att varje verksamhetsansvarig har nödvändiga kunskaper för sitt uppdrag. 

Verksamhetsansvarig arbetar systematiskt med arbetsmiljön vilket innebär att 
identifiera och bedöma risker, identifiera det som bidrar till att det fungerar bra och 
upprätta handlingsplaner för åtgärder som ej kan genomföras omedelbart, samt följa 
upp arbetsmiljöarbetet med dokumentation.” 

”Verksamhetsansvarig ska organisera arbetet på ett sådant sätt att medarbetarna har 
möjlighet till delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.” 

”Uppföljning 
Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp av respektive sektor/styrelse. Kommunstyrelsen 
ansvarar för en kommunövergripande uppföljning.” 

3.1.2 Mål och rutiner avseende arbetsmiljöarbetet 

I budget 2018 har fullmäktige fastslagit målet att Leksands kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. I förvaltningsplanen och sektorsplanerna 2018 har det 
övergripande målet brutits ned till mätbara mål med angiven mätmetod.  
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Det saknas dock en dokumenterad rutin för hur målen ska arbetas fram. Vid vår 
granskning framförs att resultat i medarbetarenkäterna, omvärldsanalyser och 
diskussioner inom ramen för samverkansorganisationen är viktiga underlag när 
arbetsmiljömålen arbetas fram. Arbetet med att ta fram målen görs på planeringsdagar 
då alla avdelningschefer och kvalitetsutvecklare deltar. Vid våra intervjuer framförs 
också att frågan ska tas upp på arbetsplatsträffarna (APT) men att det är få synpunkter 
som framförs därifrån.  

För 2019 har kommunens ledningsgrupp fastslagit att Hållbart medarbetarskap ska 
vara ett prioriterat område i förvaltningsplanen och i sektorsplanerna. 

Alla sektorer ska årligen ta fram en arbetsmiljöplan som ska brytas ned och följas upp 
på avdelnings- och enhetsnivå. 

I arbetsmiljöplanen fastställs insatsområden med tillhörande mål, åtgärder/aktivitet, 
tidsplan, mätmetod/utvärdering, ansvarig samt notering om när det är utfört. 

Arbetet med att ta fram arbetsmiljömål görs genom att HR-avdelningen tar fram 
gemensamma insatsområden och mål som ska ingå i alla arbetsmiljöplaner. Målen tas 
fram med utgångspunkt från vad som framkommer i medarbetarenkäter, statistik på 
sjukfrånvaro och övertid samt omvärldsanalyser m.m. 
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I arbetsmiljöplanen 2018 finns följande gemensamma insatsområden och mål: 

1. Övergripande målsättning 

Vi ska bli en attraktiv arbetsgivare som förmår att behålla engagerade medarbetare och 
kunna locka nya engagerade medarbetare till oss. 

Nr Insatsområde 
 

Mål 

1.  Introduktion Samtliga nyanställda medarbetare ska genomgå introduktion  

2.  Medarbetar-
samtal 

Samtliga medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal med sin närmas  
chef. 

3.  Lönesamtal Alla medarbetare ska ha haft ett lönesamtal med sin chef inför 
lönerevisionen. 

4.  Avslutnings-
samtal 

Att genomföra ett samtal med medarbetar som slutar sin anställning i 
förvaltningen. 

5.  Arbetsplats-träffar 
(APT) 

APT är ett forum för dialog mellan chef och medarbetare för att skapa 
en god arbetsmiljö och ge möjlighet till delaktighet i verksam-
hetsutvecklingen. 

6.  Sektorns sam-
verkansgrupp 

Att i samverkan hantera olika sektorsövergripande arbetsmiljö- och 
verksamhetsfrågor. 

7.  Riskinventering Att inventera risker för olycksfall och arbetsskador i den egna 
verksamheten. 

8.  Fysisk skydds- 
rond 

Att inventera, dokumentera och vidta åtgärder för att förebygga 
olycksfall och arbetsskador. 

9.  Psykosocial 
arbetsmiljö-
undersökning 

Att med hjälp av enkät undersöka den psykosociala arbetsmiljön på 
våra arbetsplatser för att förebygga ohälsa. 
 

10.  Arbetsskador, 
tillbud och 
olycksfall 

Att ge samverkansgruppen en samlad bild av sektorns arbetsskador, 
tillbud och olycksfall. För att kunna arbeta bort de riskområden som 
finns och skapa en bättre arbetsmiljö. 

11.  Rehabilite-
ringsutredning. 

 

12.  Samman-ställning 
över sjukfrånvaro. 

 

13.  Samman- ställning 
över personal- 
omsättning 

 

14.  Uppföljning och 
utvärdering av 
arbetsmiljöplanen 

Att upprätta ett samlat dokument över de insatser som genomförts 
under året. 

15.  Revidering av 
arbetsmiljöplanen 
och SAM-rutinerna 

Att revidera arbetsmiljöplanen och riktlinjerna för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 
I mallen för arbetsmiljöplan framgår också att respektive sektor ska ta fram 
utvecklingsområden och bevarandeområden som är framtagna utifrån resultatet av 
medarbetarenkäten.  

Vidare framgår att insatsområdena ”Egenkontroll av brandskydd” och ”Brandskydds-
dokumentation” är viktiga att ha med i arbetsmiljöplanen. Med utgångspunkt från den 
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kommungemensamma arbetsmiljöplanen kan sektionerna också fylla på med egna 
insatsområden och mål under respektive rubrik.  

Förutom mallen för arbetsmiljöplanen och de förutbestämda frågorna finns ingen 
dokumenterad rutin för hur processen ska ske när arbetsmiljöplanerna tas fram.  

Vid riskanalyser av arbetsmiljön uppmanas cheferna att använda de mallar som SKL 
tillhandahåller via Sunt arbetsliv. Vid vår granskning har vi dock ej fått uppfattningen att 
detta material används vid riskanalyserna. 

Inom ramen för samverkansorganisationen diskuteras arbetsmiljöplanerna och de ska 
också tas upp på arbetsplatsträffar. 

Sektorernas arbetsmiljöplaner ska innehålla en samlad bild av alla avdelningar och 
enheters arbetsmiljöplaner inom respektive sektor. Planerna ska skickas in till HR-
avdelningen. Vid vår granskning framkommer dock att samtliga sektorer inte har tagit 
fram några arbetsmiljöplaner.  

Det finns en rutin för utvärdering av arbetsmiljön. Enligt rutinen ansvarar chefen för att 
den genomförs senast februari varje år. Utvärderingen görs genom att 20 
förutbestämda frågor ska besvaras. Utvärderingen ska skickas till närmast överordnad 
chef för vidarebefordran till sektorschef som ansvarar för att den överlämnas till HR-
avdelningen.  

Sektorn Lärande och stöd arbetar med arbetsmiljöplanerna och uppföljning görs av att 
samtliga enheter har tagit fram planen. Sektorschefen bedömer att det finns bra rutiner 
för arbetsmiljöarbetet. Sektorschefen uppfattar också att riskanalyser görs vid 
förändringar och att de följer mallarna för dessa riskanalyser. 

Processen för att komma fram till arbetsmiljöplanerna sker inom ramen för 
samverkansorganisationen. Underlaget till planen kommer bland annat från 
medarbetarenkäten. Sektorschefen inom sektorn Lärande och stöd uppger att det alltid 
finns en punkt om arbetsmiljö på APT och på samverkansgruppen. Hon menar dock att 
det finns en väldigt hög medvetenhet om arbetsmiljöfrågorna hos cheferna vilket torde 
innebära att det också tas upp på APT. 

Sektor Verksamhetsstöd har en arbetsmiljöplan i enlighet med rutinerna för 
arbetsmiljöarbetet. 

Inom sektorn Samhällsutveckling har det inte tagits fram en arbetsmiljöplan under 
2018. Sektorschefen uppger dock att man har arbetat med arbetsmiljöfrågorna inom 
sektionens verksamheter och att det finns dokumentation i protokoll från t.ex. 
samverkansgrupper och APT.  

Vid intervju med sektorschefen inom Vård och omsorg framkommer att enheterna inom 
sektorn genomför skyddsronder och tar fram handlingsplaner efter vad som 
framkommit vid dessa skyddsronder. Det görs dock ingen uppföljning av att denna rutin 
efterföljs. Arbetsmiljöplanen tas upp en gång per år på samverkansgruppen. Vid dessa 
tillfällen kan synpunkter framföras från de fackliga företrädarna. 

Anmälning av hot och våld mot medarbetare har rapporterats en gång per år men från 
2019 kommer det att göras vid varje samverkansgrupp. 
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Inom vård och omsorgsverksamheten har man enligt sektorschefen hög sjukfrånvaro 
och därmed många vikarier, speciellt inom hemtjänsten men även inom några särskilda 
boenden. Särskilt fokus har därför riktats mot att arbeta med arbetsmiljöfrågorna inom 
dessa områden. 

Under hösten 2018 började vård- och omsorgsverksamheten med att ta fram åtgärder 
utifrån resultatet i medarbetarenkäterna. 

Då medarbetarenkäten även visade på mindre bra resultat för enhetscheferna har man 
också arbetat särskilt med enhetschefernas arbetssituation. Som ett led i detta arbete 
har avdelningschefen intervjuat alla enhetschefer. Enhetscheferna ska arbeta på 
samma sätt med medarbetarna i sina arbetsgrupper. 

Sektorschefen inom vård och omsorg framför vid vår intervju att de nu vill fokusera på 
det positiva med att arbeta i kommunen. Som ett led i detta arbete genomfördes i 
december 2018 gemensamma arbetsplatsträffar för alla medarbetare då man hade 
tagit in en inspirationsföreläsare. Vid samtliga dessa arbetsplatsträffar deltog 
sektorschefen. Arbetsplatsträffarna avslutades med att medarbetarna bjöds på julbord. 
En liknande föreläsningsserie planeras till hösten 2019. 

3.1.3 Bedömning  

Vi kan konstatera att det finns en av fullmäktige antagen arbetsmiljöpolicy. I policyn 
tydliggörs det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Då policyn är ca 10 år gammal 
anser vi dock att kommunstyrelsen bör ta initiativ till att en översyn görs för att ta 
ställning till om det finns behov av revideringar t.ex. avseende organisationen. 

Kommunstyrelsen har fastslagit övergripande mål för kommunen som arbetsgivare. I 
förvaltningsplanen och sektorsplanerna 2018 har det övergripande målet brutits ned till 
mätbara mål med angiven mätmetod.  

I den kommungemensamma mallen för arbetsmiljöplanen finns mål för varje 
insatsområde. I vår granskning har vi särskilt tittat på mål avseende den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi kan då konstatera att det finns mål som har 
bäring på området, t.ex. finns psykosocial arbetsmiljö med som ett område. Enligt vår 
bedömning är dock flertalet av målen i arbetsmiljöplanen mer av karaktären aktiviteter. 
Vi anser att det saknas en bedömning av vilka effekter dessa aktiviteter ska ge. 

I arbetsmiljöpolicyn fastslås kommunstyrelsens ansvar för arbetsmiljön och att 
styrelsen ansvarar för en kommunövergripande uppföljning.  

Genom arbetsmiljöplaner, samverkansorganisationen och medarbetarenkäter finns 
rutiner för att skapa system för dialog, inhämtning av information och rapportering av 
risker för ohälsa i arbetet. Vi saknar dock en struktur för hur rapportering till 
kommunstyrelsen ska ske. 

Vår granskning visar att arbetsmiljöplaner inte tas fram i hela organisationen vilket 
innebär att rutinerna inte efterföljs. Vi anser därför att kommunstyrelsen brister i sin 
styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 

Vi menar därför att rutiner måste tas fram för att säkerställa att samtliga sektorer och 
verksamheter arbetar efter de rutiner som finns för arbetsmiljöarbetet.  
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Enligt vår bedömning skulle det också kunna förtydligas hur medarbetarna ska beredas 
möjlighet att vara delaktiga i processen vid framtagande av arbetsmiljömålen. 

 

3.1.4 Riktlinje och rutin mot diskriminering och kränkande särbehandling. 

Kommunen har inte genomfört några åtgärder specifikt till följd av #MeToo och 
liknande upprop. 

Diskrimineringsombudsmannen gjorde en inspektion i kommunen under hösten 2017. 
Kommunen fick då påpekanden att det saknades styrning och dokumentation 
avseende arbetet mot diskriminering och kränkningar. 

En riktlinje och rutin mot diskriminering och kränkande särbehandling antogs i 
december 2018. 

I riktlinjerna står att 

”Mål  
Målet med denna riktlinje och rutin är att diskriminering och kränkande 
särbehandling inom Leksands kommun inte ska förekomma. Varje medarbetare 
har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Arbetssökande 
och praktikanter ska känna sig väl bemötta och respekterade. Inom Leksands 
kommun verkar vi för en god arbetsmiljö med respekt för olikheter och för 
ömsesidig, öppen och rak kommunikation. ” 

I riktlinjerna fastslås rutiner för att fånga upp signaler på att det förekommer 
diskriminering och/eller kränkande särbehandling. I riktlinjerna fastslås vidare chefens 
ansvar för att förbygga diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare. När det 
framkommer signaler om att det förekommer kränkande särbehandling ska chefen se 
till att en professionell utredning görs skyndsamt. Den medarbetare som är utsatt ska 
informeras om vilket stöd som kan erbjudas. I samband med avslut av utredningen ska 
en åtgärdsplan göras.  

I riktlinjerna anges att den medarbetare som är drabbad av kränkande särbehandling 
ska anmäla genom att fylla i blanketten ”Anmälan- gällande trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier – medarbetare”. 

Blanketten ska lämnas till närmaste chef för utredning med kopia till HR-avdelningen. 

När den nya riktlinjen antagits kommer den att läggas ut som en nyhet på intranätet. 
Vid våra intervjuer framförs också att cheferna kommer att uppmanas att ta upp den 
nya riktlinjen och dess innehåll på APT. 

Det finns i dagsläget inte någon inplanerad utbildning för hur cheferna ska arbeta efter 
nya riktlinjerna. Eventuellt kommer det att tas upp på kommunens ledarforum. 

3.1.5 Bedömning  

Vi kan konstatera att kommunen inte har genomfört några åtgärder specifikt till följd av 
#MeToo och liknande upprop. 
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Under 2018 har det inte funnits särskilda riktlinjer och rutiner mot diskriminering och 
kränkande särbehandling. Den rutin som nu tagits fram tydliggör vad som betecknas 
som diskriminering och kränkande särbehandling och att det inte accepteras i 
kommunen. Vidare finns rutiner för att hantera händelser av diskriminering och 
kränkande särbehandling. Enligt vår bedömning ger dessa rutiner en bra vägledning till 
chefer och medarbetare i kommunen. Vi vill här understryka vikten av att samtliga 
medarbetare och chefer får utbildning i vad dessa nya rutiner innebär så att de också 
ger avsedd effekt i organisationen. 

3.2 Statistik avseende kränkande särbehandling 

Det har inte funnits någon särskild rutin för anmälan av kränkande särbehandling utan 
det har i så fall kunnat göras via tillbudsrapporteringen eller direkt till chef eller HR-
avdelningen. Enligt uppgift vid våra intervjuer har det dock varit mycket begränsat med 
denna typ av rapportering och det har inte gjorts några särskilda uppföljningar av 
omfattningen. 

I samband med medarbetarundersökningen ställdes frågor avseende kränkande 
särbehandling. Resultatet på sektorsnivå redovisas i följande diagram: 
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Vid våra intervjuer framförs att som ett resultat av medarbetarundersökningen har 
kommunen tagit fram rutiner kring hur cheferna ska fånga upp signaler om kränkande 
särbehandling. Cheferna har även diskuterat hur de ska arbeta med medarbetarna för 
att arbetsgivare och medarbetare ska ha samma utgångspunkt när man bedömer om 
det är en kränkning. Som exempel lyfts att arbetsgivarens rätt att leda och fördela 
arbetet samt sätta löner inte kan ses som en kränkning av medarbetaren om det inte 
framförs på ett kränkande sätt. 

3.2.1 Bedömning  

Vi kan konstatera att det inte funnits en särskild rutin för att följa upp och ta fram 
statistik avseende kränkande särbehandling. Det är dock positivt att specifika frågor 
inom området funnits med vid senaste medarbetarundersökningen samt att det medfört 
att ett arbete har påbörjats i kommunen avseende dessa frågor.  
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3.3 Utbildning i arbetsmiljöfrågor 

Kommunen anordnar arbetsmiljöutbildning två gånger per år för nya chefer och 
skyddsombud. Även chefer som inte är nya och som har gått arbetsmiljöutbildningar 
tidigare bjuds in till dessa utbildningar för att få en möjlighet att uppdatera sig inom 
området. HR-avdelningen de dokumenterat vilka chefer som har genomgått 
arbetsmiljöutbildningen. Enligt HR-strateg finns det fortfarande chefer som inte har 
genomgått denna utbildning.  

Det finns inga krav på att en ny chef ska ha gått utbildningen för att få ansvar för 
arbetsmiljöuppgifterna inom sitt område. 

När arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 – 
Organisatorisk och social arbetsmiljö, trädde i kraft anordnades utbildning för 
kommunens chefer.  

Inom ramen för utveckling av digitaliseringen i kommunen finns planer på att erbjuda 
digitala utbildningar.  

3.3.1 Bedömning  

Kommunstyrelsen har som arbetsgivare ett ansvar för att säkerställa att alla som har 
ett arbetsmiljöansvar också har tillräcklig kompetens. Vi anser därför att kommun-
styrelsen ska ställa krav på att alla chefer med ett arbetsgivaransvar ska genomgå 
grundutbildning i arbetsmiljöfrågor men även viss vidareutbildning t.ex. när det kommer 
nyheter inom området. Genom den planerade digitala utvecklingen kan webbbaserade 
utbildningar med tillhörande kunskapstest vara ett komplement till den 
arbetsmiljöutbildning som erbjuds idag. 

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
har i stora delar har tagit fram rutiner för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker på 
ett tillfredsställande sätt. Vi anser dock att det är en allvarlig brist att det inte finns 
rutiner och uppföljningar för att säkerställa att dessa rutiner efterföljs. Vi anser vidare 
att det är allvarligt att det inte finns rutiner för att säkerställa att de som har ett 
arbetsmiljöansvar också har tillräckliga kunskaper. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— Ta initiativ till att arbetsmiljöpolicyn revideras. 

— Säkerställa att samtliga sektorer följer rutinerna för arbetsmiljöarbetet och att 
rapportering görs till styrelsen minst en gång per år. 

— Ta fram ett årshjul som visar på vilka aktiviteter som ska genomföras under året 
och vilken återrapportering som ska ske till kommunstyrelsen.  

— Säkerställa att samtliga chefer med arbetsmiljöansvar har tillräcklig kunskap om 
arbetsmiljöfrågorna 
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— Ta ställning till vilka arbetsmiljöutbildningar som ska vara obligatoriska för alla 
med ett arbetsmiljöansvar. 

— Ta fram en rutin för att följa upp att rutiner och arbetssätt avseende arbetsmiljö 
efterföljs av ansvariga chefer. 

— Säkerställa att samtliga medarbetare och chefer får utbildning/information i vad 
de nya riktlinjerna mot diskriminering och kränkande särbehandling innebär så 
att de också ger avsedd effekt i organisationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-06-18

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 134 Dnr 2019/10

Rapportering av ej verkställda beslut individ- och 
familjeomsorgen kvartal 2/2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Resurs tillsatt mellan 2018-10-29 – 2018-12-05
Ingen resurs tillsatt sedan 2018-12-05

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-05

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige
1. Godkänna rapporteringen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-06-05

Referens
Dnr 2019/10  

Individ- och familjeomsorgen
Annelie Bylund, 80150
annelie.bylund@leksand.se

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2/2019 – 
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 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
Ärende 1 – pojke
Beslut: Socialtjänstlagen, kontaktperson (Enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen)
Datum för gynnande beslut: 2018-10-10
Resurs tillsatt mellan 181029-181205
Ingen resurs tillsatt sedan 181205

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-06-05

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Sektorschef lärande och stöd, Carin Fredlin
Avd-chef familj och stöd, Zilha Fific
Enhetschef individ- och familjeomsorgen, Johan Jobs
1:e socialsekreterare, Annelie Bylund
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Datum
2019-04-24

Referens
Dnr 2019/9  

Vård och omsorg
Anna-Maria Jerström, 80204
anna-maria.jerstrom@leksand.se

Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av 
ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt 9 § LSS – vård och omsorg 
kvartal 1/ 2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 § och insatser enligt lag 
(1993:387) om stöd och service 9 § och har rapporteringsskyldighet enligt 
SOL § 16:6 samt LSS § 28 till kommunfullmäktige. 
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 första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Förslag till beslut
1. Godkänna rapporteringen 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Kommunfullmäktige
Sektorschef, Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR, Marie van Geffen 
Blomberg, 
Avd-chef särskilt boende/LSS, Niclas Knuts, 
Myndighetschef, Katja Vestling
Systemansvarig, Anna-Maria Jerström
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Sammanträdesdatum
2019-05-07

Individnämnden

Justeras Utdrag bestyrks

§ 103 Dnr 2019/9

Rapportering av ej verkställda beslut vård och omsorg 
kvartal 1/2019

Beskrivning av ärendet
Individnämnden ansvarar för utredning och beslut i ärenden som avser 
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och insatser enligt 9 § LSS och 
har rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt 16 § 6 punkten 
socialtjänstlagen samt 28 § LSS. 
Rapporten ska avse de ärenden som utmynnat i ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporten ska även avse ärenden där 
verkställighet påbörjats men av någon anledning avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader.  
Rapporten ska rapporteras kvartalsvis. 
För första kvartalet 2019 finns inga ej verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-04-24

Individnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige

1. Godkänna rapporteringen 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Datum
2019-06-11

Referens
Dnr 2019/27  

Administrativ service
Björn Arrias, 80080
bjorn.arrias@leksand.se

Anmälan av fattade delegationsbeslut

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:

Sektor samhällsutveckling
Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare:

 Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen 2019-05-01-
2019-06-30

 Byggärenden enligt plan- och bygglagen 2019-05-01-2019-06-30

Miljöchef och miljöinspektörer:

 Tillsynsärenden enligt livsmedelslagen och miljöbalken 2019-05-01-
2019-06-30

Trafik

 Parkeringstillstånd 2019-05-01-2019-05-31

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss 1 majfirande. A186.719/2019, dnr 2019/526

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Information om krisberedskap: A173.407/2019, dnr 
2019/527

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/530

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens - tung 
transport över bro vid Limsjöns utlopp, dnr 2019/221

 Trafik - yttrande om ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter: 1a majfirande, ansökan om tillstånd enligt 
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ordningslagen och lokala föreskrifter. Remiss 1 majfirande 
A190.087/2019, dnr 2019/562

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Medeltidsmarknad 30 maj-2 juni (A156.587/2019), 
dnr 2019/571

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter avseende begagnande av offentlig plats: 
Penninginsamling 24 maj. Remiss A206.571/2019 dnr 2019/574

 Trafik - yttrande transportdispens, [TRV 2019/45128] Begäran om 
yttrande gällande transportdispens, dnr 2019/576

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uteservering: A122.539/2019, dnr 2019/337

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/578

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uteservering Jobs Bodega. A218.275/2019, 
dnr 2019/589

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/601

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens tung 
transport, dnr 2019/743

 Trafik - Remissvar angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser 
i Dalarnas län (TRV2019/6500), remiss angående förslag till föreskrifter 
om bärighetsklasser i Dalarnas län, dnr 2019/481

 Trafik - yttrande transportdispens, begäran om yttrande gällande 
transportdispens, dnr 2019/623

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss nationaldagsfirande A175.929/2019, dnr 
2019/654

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss EU-valmöte. A248.824/2019, dnr 2019/664

 Trafik - yttrande tillstånd, Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss gångtävling A131.320/2019, dnr 2019/672

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande Leksand A169.511/2019, 
dnr 2019/673

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Yrkesmässan Tegera Arena, dnr 2019/304

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Politisk information. Remiss A255.220/2019, dnr 
2019/680

 Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 
Politisk information. Remiss A255.220/2019, ansökan om tillstånd enligt 
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ordningslagen och LTF, begagnande av offentlig plats; Uteservering 
Trägår'n, Udden Leksand. Remiss A210.407/2019, dnr 2019/575

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/700

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss invigning Torget A241.674/2019

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Insjödagen Hjultorget 24. A153.885/2019, 
dnr 2019/730

 Trafik - yttrande transportdispens, begäran om yttrande gällande 
transportdispens [TRV 2019/64935], dnr 2019/739

 Trafik - yttrande transportdispens, Begäran om yttrande gällande 
transportdispens [TRV 2019/64865], dnr 2019/740

 Trafik tillstånd blomlådor, blomlådor som farthinder, dnr 2019/759

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss trottoarpratare A274.881/2019, dnr 2019/749

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Midsommarfirande Djura: A285.768/2019, 
dnr 2019/775

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss danstillställning Hjortnäs brygga: 
A293.278/2019, dnr 2019/779

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande A293.348/2019, 2019/750

 Trafik - yttrande transportdispens, ansökan om transportdispens tung 
transport, Norsbro, dnr 2019/774

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarevenemang Trädgår'n Udden, 
Leksand: A299.883/2019, dnr 2019/789

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss kyrkbåtsrodd A286.566/2019

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss midsommarfirande A293.348/2019, dnr 
2019/750

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Dalecarlia cup A304.095/2019, dnr 2019/787

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss Leksand sommarland: A313.402/2019, dnr 
2019/823

 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss uppställning container. A231.146/2019, dnr 
2019/660
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 Trafik - yttrande tillstånd, ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter. Remiss: Roliga torsdagen A300.131/2019, dnr 
2019/790

Fritid
Personalärenden enligt följande:

- 1/2019 av fritidschef Torkel Holst
- 1-3/2019 av enhetschef Hans Carlström

Lotteriärenden enligt följande
- 1/2019 av fritidschef Torkel Holst

Sektor lärande och stöd

 Beslut nr 11-17/2019, avdelningschef grundskolan Annica Sandy-Hedin
 Sektorchef Carin Fredlin - Beslut om delvis avslag på begäran om 

utlämnande av handling, dnr 2019/627
 Beslut nr 4-20/2019, förskolechef Helen Häljebo
 Beslut nr 1-5, 9-25/2019, rektor Anna Witasp
 Beslut 1-4/2018, rektor Viktoria Hermansson

Sektor vård och omsorg
Personalärenden enligt följande 

 Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 5/2019
 Enhetschef Adrienne Sirks Domeij, lista nr 5/2019
 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 2/2019
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 6/2019
 Enhetschef Anna Löf, lista nr 7/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 4/2019
 Enhetschef Marie-Louise Jonsson, lista nr 5/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 2/2019
 Enhetschef Johan Karén, lista nr 3/2019
 Enhetschef Jessica Eriksson, lista nr 4/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 3/2019
 Enhetschef Patricia Gustafsson, lista nr 4/2019

Utskotten
 Delegationsbeslut av utskottet för samhällsbyggnad enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2019-05-23

 Delegationsbeslut av utskottet för vård och omsorg enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-06-11

 Delegationsbeslut av utskottet för lärande och stöd enligt 
sammanträdesprotokoll daterat 2019-05-27

 Delegationsbeslut av allmänna utskottet enligt sammanträdesprotokoll 
daterat 
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Förslag till beslut
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den XX 2019.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande av kommunsekreterare Björn Arrias, daterat 2019-XX
Delegeringslistor och protokoll

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ service
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